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Inngangur 
Í skýrslu þessari verður greint frá niðurstöðum heildarmats í Víkurskóla sem fram fór í 

febrúar 2009. Matið var framkvæmt af starfsfólki Menntasviðs. Víkurskóli var einn af sjö 

skólum þar sem Menntasvið ákvað að fram færi heildarmat á skólastarfi skólaárið 2008-2009.  

Gagna var aflað með viðtölum, vettvangsathugunum og rýnihópum ásamt því að farið var yfir 

gögn um skólastarfið. 

 
Leiðarljós við matið var: Að börnum í borginni líði vel, fari stöðugt fram og öðlist uppeldi 

og menntun fyrir líf og starf. 

 

Matið er liður í að styðja við skólastarf og kemur til viðbótar sjálfsmati skólanna. Stefna 

Reykjavíkurborgar í menntamálum er höfð til viðmiðunar í matinu auk annarra ramma um 

skólastarf, laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnumótunar borgarinnar í starfsmannamálum 

og mannréttindamálum. 

 

Skólastjóri Víkurskóla er  Árný Inga Pálsdóttir og aðstoðarskólastjóri er Ásta Bjarney 

Elíasdóttir.  Víkurskóli er heildstæður grunnskóli fyrir nemendur 1.-10. bekkjar. Nemendur 

Víkurskóla eru 334 skólaárið 2008-2009 sem er rúm 101% af fjölda nemenda sem á 

lögheimili í skólahverfinu. Auk nemenda úr skólahverfinu tekur Víkurskóli við nemendum úr 

Úlfarsárdal alls 8 nemendum
1
  og nemendum úr 8.-10. bekk úr skólahverfi Korpuskóla, alls 

tæplega 63 nemendur. Samkvæmt nemendaspá er gert ráð fyrir að nemendafjöldi í Víkurskóla 

verði um 360 á næsta skólaári en fækki eftir það og verði tæplega 300.
2
  

 

Í skólanum er 51 starfsmaður skólaárið 2008-2009 í um 46 stöðugildum, þar af kennarar í um 

21.7 stöðugildum og leiðbeinendur í 6 stöðugildum. Samkvæmt þessu eru um 7 nemendur á 

hvert stöðugildi sem er álíka og í borginni í heild að meðaltali. Ef aðeins er miðað við kennara 

í Víkurskóla eru um 13 nemendur á hvert stöðugildi. 

 

Víkurskóli hóf starfsemi sína haustið 2001 í hluta núverandi skólahúss. Byggingu 

skólahússins lauk 2003. Nemendafjöldi hefur mest farið í 334 nemendur á yfirstandandi 

skólaári. Heildarstærð skólans er um 3,950 m
2
 án íþróttasalar.  

 

                                                 
1
 Miðað við 1. mars 2009.  

2
 Óvissa um nemendafjölda næstu árin tengist því hvort Víkurskóli tekur á móti nemendum úr nærliggjandi 

skólahverfum áfram. 
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Mat á skólastarfi 

Ákvæði um mat og eftirlit með gæðum skólastarfs er í 35.gr nýrra grunnskólalögum nr. 

91/2008, þar segir: Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskóla eru að: 

– Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, 

starfsfólks skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemenda 

– Tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og 

aðalnámskrár grunnskóla 

– Auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum 

– Tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga 

rétt á samkvæmt lögum 

Ákvæði um innra mat er í 36. gr. laganna, en þar segir: „Hver skóli metur með kerfisbundnum 

hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 35. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, 

nemenda og foreldra eftir því sem við á.“ 

 

Nýtt ákvæði um ytra mat sveitarfélaga er í 37.gr., þar segir: „Sveitarfélög sinna mati og 

eftirliti með gæðum skólastarfs, sbr. 5. og 6. gr., og láta ráðuneyti í té upplýsingar um 

framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar 

og áætlanir um umbætur. Sveitarfélög skulu leitast við að fylgja eftir innra og ytra mati 

þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi.“ 

 

Um ytra mat menntamálaráðuneytis er fjallað í 38. gr., þar segir m.a.: „Menntamálaráðuneyti 

annast greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum á grundvelli upplýsinga 

frá sveitarfélögum skv. 37. gr. og með sjálfstæðri gagnaöflun. Menntamálaráðuneyti gerir 

áætlun til þriggja ára um kannanir og úttektir sem miða að því að veita upplýsingar um 

framkvæmd laga þessara og aðalnámskrár grunnskóla og aðra þætti skólastarfs. …“ 

 

Menntaráð ákvað vorið 2007 að láta fara fram heildarmat í 6-7 skólum á ári. Skipaður var 

stýrihópur starfsmanna á Menntasviði ásamt ráðgjafa til að sjá um framkvæmd matsins undir 

stjórn Birnu Sigurjónsdóttur, verkefnisstjóra. Heildarmat fór fram í einum grunnskóla á 

vorönn 2007 og í 6 grunnskólum skólaárið 2007-2008. Áætlað er að heildarmat fari fram í 7 

grunnskólum á skólaárinu 2008-2009. 

 

Markmið heildarmats 

 Aðstoða skóla í ljósi eigin sjálfsmats til að efla skólastarfið og styrkja innviði 

skólans 

 Styrkja skólabrag og búa til samhljóm í skólanum  

 Gera góðan skóla betri með markvissri hvatningu í starfi  

 Veita skólayfirvöldum upplýsingar um gæði skólastarfs og hvernig skólar 

framfylgja stefnu borgarinnar í menntamálum 

 

Stýrihópurinn hafði til hliðsjónar eftirfarandi ferli sem mótað hafði verið í vinnu starfshóps á 

vegum menntaráðs og notað við heildarmat í 7 grunnskólum skólaárið 2007-2008.  

 

Tímarammi 

Gert er ráð fyrir að allt matsferlið taki sex til sjö vikur og viðtöl og vettvangsathuganir fari 

fram á 1-2 vikum innan þess tíma.  

 Ákvörðun tekin um athugun í skóla      vika 1 

 Haft samband við skólann og látið vita af fyrirhugaðri heimsókn vika 1 

 Upplýsingum safnað saman/prófíll skólans/heimasíða skoðuð vika 1 
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 Viðtöl við skólastjórnendur, kynning fyrir starfsfólki  vika 2 

 Vettvangsathuganir, rýnihópar      vika 3 

 Úrvinnsla og skýrslugerð      vika 4-5 

 Skóla gefst færi á að lesa yfir skýrslu    vika 5 

 Skýrsluskil – formleg       vika 6 

 Upplýsingar til menntaráðs      í lok annar 

Frekari eftirfylgni ræðst af niðurstöðum matsins. 

 

Aðferðir við gagnaöflun: 

 Viðtöl við stjórnendur og fulltrúa kennara, fundur með foreldraráði, fundur 

með nemendaráði 

 Rýnihópar – stjórnendur, kennarar (tveir til þrír hópar), annað starfsfólk, 

foreldrar, nemendur (tveir til þrír hópar) 

 Vettvangsathuganir með gátlista 

 Athugun á skólabrag og kennslu í kennslustundum og hléum  

 Athugun í skóla  

 Athugun í skólastofu 

 Farið yfir gögn: 

 Skólanámskrá (nýjustu útgáfu) þ.m.t. 

o Skipurit og starfslýsingar 

o Mannréttindaáætlun  

o Áætlun um foreldrasamstarf  

o Áætlun um starf nemendaráðs/nemendafélags 

 Yfirlit yfir forföll nemenda og kennara fyrir vorönn 2008 

 Sjálfsmatsskýrsla og umbótaáætlun  

 Heimasíða skólans 

 Stundaskrár 2008-2009 og yfirlit yfir valgreinar (kenndar) 

 Kennsluáætlanir 2008-2009 – sýnishorn af yngra, mið- og elsta stigi 

 Símenntunaráætlun skóla (nýjustu útgáfu) 

 Yfirlit yfir stöðu skólans í könnunum, skimunum og samræmdum 

prófum 

 Önnur þau gögn sem skólinn vill leggja fram og varpa ljósi á gæði 

skólastarfsins 

 

Skýrsla – endurgjöf – eftirfylgd 

 Gerð verður ítarleg skýrsla um hvern skóla sem skapar umræður innan skólans, 

er jákvæð og bendir á styrkleika skólans og veikleika. 

 Drög að skýrslu verða send skólastjórnendum sem geta gert athugasemdir en 

ekki breytt skýrslunni nema rangt sé með farið. 

 Fundað með skólastjórnendum og með foreldraráði og niðurstöður kynntar á 

fundi starfsmanna.  

 Skólinn gerir umbótaáætlun sem byggir á niðurstöðum matsins. 

Frekari eftirfylgni ef þörf er á: 

 Komið á samstarfi skóla/netverki um ákveðna þætti sem þarf að vinna með.  

 Skólinn getur fengið ráðgjöf frá Menntasviði eða þjónustumiðstöðvum. 

 

Samantekt niðurstaðna og greining á stöðu skólans verður opinbert skjal en skýrslan verður 

vinnuskjal skólans. 
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Skólastarf 

Nám og kennsla 

Skimanir og árangur í samræmdum prófum 

Lesskimunarprófið Læsi var lagt fyrir í 2. bekk vorið 2008 og var niðurstaða þess að rúm 

44% nemendahópsins töldust geta lesið sér til gagns
3
 en meðaltal í grunnskólum Reykjavík 

var um 67%.  
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Reykjavík

Hlutfall nemenda

65% árangur og yfir 50-64,9% árangur 25-49,9% árangur 0-24,9% árangur

 

Meðalárangur nemenda í 2. bekk Víkurskóla var rúm 63% sem er aðeins lægra en 

meðalárangur allra nemenda í Reykjavík sem þátt tóku í prófinu (72%). Þegar prófið var lagt 

fyrir 2. bekk vorið 2007 var Víkurskóli með meðalárangurinn 67% og þá gátu 58% nemenda 

lesið sér til gagns. 
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Ábendingar  

 Árangur nemenda í lestri í 2. bekk 2008 er lakari en í grunnskólum Reykjavíkur að 

meðaltali (63% miðað við 72% í borginni allri) og mun lægra hlutfall nemenda í 

Víkurskóla telst geta lesið sér til gagns en að meðaltali (44% miðað við 67% í borginni 

allri).  

 Árangur nemenda vorið 2008 er lakari en undanfarin ár. 

 

Stærðfræðiskimun með Talnalykli var lögð fyrir nemendur í 3. bekk í 24 grunnskólum 

Reykjavíkur í nóvember 2007. Þegar Talnalykill var lagður fyrir nemendur í Víkurskóla í 

                                                 
3
 Þeir nemendur teljast geta lesið sér til gagns sem ná a.m.k. 65% árangri á prófinu.  
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nóvember 2007 var meðalárangur nemenda í þættinum Reikningur og aðgerðir mælitalan 9.3. 

56% nemenda sem tóku þátt, fóru aðeins í þann prófþátt og teljast ekki líklegir að þurfa 

stuðning í stærðfræði. Miðað við niðurstöður skimunarinnar árið 2007 teljast um 7% nemenda 

í Víkurskóla líklegir að þurfa stuðning í stærðfræði sem er jafnt meðaltali í grunnskólum 

Reykjavíkur 

 

Meðalárangur nemenda í Reykjavík í þættinum Reikningur og aðgerðir var mælitalan 10.8. 

68% nemenda sem tóku þátt, fóru aðeins í þann prófþátt og teljast ekki líklegir að þurfa 

stuðning í stærðfræði.  

 

Ábendingar  

 Meðaltalsárangur nemenda í 3. bekk Víkurskóli í stærðfræðiskimun 2007 er aðeins 

lægri en í grunnskólum Reykjavíkur að meðaltali. 

 Hlutfall nemenda sem telst þurfa stuðning í stærðfræði er 7% eins og í grunnskólum 

Reykjavíkur að meðaltali. 

 

Samræmd próf – framfarastuðull
4
 

Árangur nemenda í Víkurskóla á samræmdum prófum í 10. bekk í íslensku (7.0) og 

stærðfræði (6.9) vorið 2008 er yfir landsmeðaltali (ísl. 6.7, stæ. 5.8) og yfir meðaltali 

grunnskóla Reykjavíkur (ísl. 6.8, stæ. 6.1). Nokkur ár þar á undan er árangur á samræmdum 

prófum í 10. bekk í Vikurskóla undir landsmeðaltali í íslensku og stærðfræði  og undir 

meðaltali grunnskóla Reykjavíkur.  

 

Framfarastuðull nemenda í Víkurskóla 2006 er 0.99 í íslensku og 1.02 í stærðfræði í 10. bekk 

sem telst venjulegar framfarir nemenda. Í íslensku í 7. bekk er framfarastuðullinn 1.04 sem 

telst venjulegar framfarir nemenda og í stærðfræði 1.06 sem bendir til mikilla breytinga á 

stöðu nemendahópsins (sjá nánar í fylgiskjali 1, Víkurskóli og skólahverfi). 

 

Ábendingar  

 Árangur nemenda í Víkurskóla á samræmdum prófum í 10. bekk í íslensku og 

stærðfræði  vorið 2008 er yfir landsmeðaltali og yfir meðaltali grunnskóla 

Reykjavíkur.  

 Nemendum fer eðlilega fram í námi í íslensku og stærðfræði milli 7. og 10. bekkjar og 

milli 4. og 7. bekkjar í íslensku en miklar breytingar verða á stöðu nemendahópsins til 

hins betra milli 4. og 7. bekkjar í stærðfræði samkvæmt framfarastuðlum í 

samræmdum prófum. 

 

Árangur í Pisa 2006 

Í PISA 2006 var lögð áhersla á mælingu á frammistöðu nemenda í náttúrufræði, en einnig var 

hluti prófsins endurtekning á mælingum á stærðfræði og lesskilningi. PISA er umfangsmikil 

alþjóðleg rannsókn á hæfni og getu 15 ára nemenda í lestri, náttúrufræði, stærðfræði og 

þrautalausn (upplýsingar fengnar af heimasíðu Námsmatsstofnunar www.namsmat.is). 

Skoðuð hefur verið staða grunnskóla í Reykjavík út frá árangri í PISA. Víkurskóli er meðal 

þeirra skóla sem sýna lakastan árangur nemenda í öllum þremur þáttum, náttúrufræði, 

stærðfræði og lesskilningi. Þátttaka nemenda í Víkurskóla í rannsókninni var góð, 82% 15 ára 

nemenda tóku þátt. 

                                                 
4
 Framfarastuðull gefur vísbendingu um hvort frammistaða nemenda í skólanum hafi breyst frá því árgangurinn 

þreytti samræmd próf fyrr á námsferlinum. Talan 1.00 merkir venjulegar framfarir nemenda. Tölur 0.94 eða 

lægri og 1.06 eða hærri benda til mikilla breytinga á stöðu nemenda. 

http://www.namsmat.is/
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Ábendingar  

 Víkurskóli er meðal þeirra skóla í Reykjavík sem sýna lakastan árangur 

nemenda í öllum þremur þáttum PISA 2006, náttúrufræði, stærðfræði og lesskilningi. 

Markmið og áætlanir 

Gefin hafa verið út námsmarkmið í lestri og ritun í hefti sem fylgir nemendum alla 

skólagönguna, þegar markmiði er náð merkir kennari í heftið ásamt dagsetningu. Á svipaðan 

hátt hafa verið sett fram markmið í  list- og verkgreinum, íþróttum og upplýsinga- og 

tæknimennt. Markmið greina eru einnig sett fram í bekkjarnámskrám fyrir skólaárið. 

Námskrárnar eru hluti af skólanámskrá skólans og eru kynntar foreldrum í námskynningum 

að hausti. Í bekkjarnámskrám eru sett fram almenn markmið um nám og líðan, upplýsingar 

um kennara, tilhögun skóladagsins, tímafjölda á viku í hverri grein og hópaskiptingu fyrir 

árganginn eða árgangana þar sem samkennsla er. Síðan eru upplýsingar um hverja námsgrein; 

markmið, kennsluaðferðir og vinnubrögð, námsmat og námsgögn. Kennsluáætlanir í 1.-5. 

bekk eru gerðar fyrir skólaárið og verkefnum í greinum og þemum skipt niður á mánuðina, í 

6.-10. bekk eru kennsluáætlanir gerðar fyrir hverja námsgrein og hvora önn fyrir sig og 

verkefnum oftast skipt niður á vikur. Í áætlunum kemur einnig fram hvaða námsgögn er stuðst 

við og hvernig námsmati er háttað. Kennsluáætlun er sameiginleg fyrir árganga þar sem 

samkennsla er og sérstaklega er gerð grein fyrir viðfangsefnum í samfélagsfræði, náttúrufræði 

og lífsleikni/kristinfræði sem unnin eru þvert á árganga. 

 

Á heimasíðu skólans eru bekkjarnámskrár birtar fyrir allar greinar og alla árganga 

 

Lögð er áhersla á að allir nemendur beri ábyrgð á eigin námi, nemendur nota áætlanabækur 

Skjóðu og Skjatta til að gera sér vikuáætlanir, nemendur eru hvattir til að skrá hjá sér markmið 

auk þeirrar áætlunar sem þeir fá frá kennara. 

 

Ábendingar  

 Gefin hafa verið út námsmarkmið í lestri og ritun í hefti sem fylgir nemendum alla 

skólagönguna. 

 Á svipaðan hátt hafa verið sett fram markmið í  list- og verkgreinum, íþróttum og 

upplýsinga- og tæknimennt.  

 Markmið greina eru einnig sett fram í bekkjarnámskrám fyrir skólaárið.  

 Á heimasíðu skólans eru bekkjarnámskrár birtar fyrir allar greinar og alla árganga 

 Lögð er áhersla á að nemendur beri ábyrgð á eigin námi, á miðstigi gera nemendur sér 

vikuáætlanir og á unglingastigi eru nemendur hvattir til að skrá hjá sér markmið auk 

þeirrar áætlunar sem þeir fá frá kennara. 

Skipulag skólastarfs 

Skólinn er opnaður kl. 8:00 alla virka daga. Kennsla hefst kl.8:10 og stundataflan er skipulögð 

í 80 mínútna lotur. Frímínútur eru í 20 mínútur milli 2. og 3. stundar og 30-40 mínútna  

frímínútur og matarhlé milli 4. og 5. stundar hjá 4.-10. bekk en alls 70 mínútur hjá 1.-3. bekk. 

Borðað er í matsal í tveimur hópum á bilinu 11:10-12:20.   

 

Skoðaðar voru stundatöflur nemenda. Á töflu 1.bekkja  eru skráðir 30 tímar og að auki 70 

mínútna hádegis- og  matarhlé alla daga.  Á töflu 2.-3. bekkja eru skráðir 35 tímar og að auki 

70 mínútna hádegis- og  matarhlé alla daga. Á töflu 4.-5. bekkja eru skráðir 37,5 tímar og að 

auki 30 mínútna hádegis- og  matarhlé alla daga. Á töflu 6.-7. bekkja eru skráðir 35 tímar auki 

30 mínútna hádegis- og  matarhlé alla daga. Í 8. bekk eru 37 nemendatímar á töflu og að auki 
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30 mínútna hádegis- og  matarhlé alla daga. Í 9. bekk og 10. bekk eru 30 nemendatímar auk 

30 mínútna hádegis- og  matarhlés alla daga, þar koma til viðbótar valgreinar einstakra 

nemenda. Stundatöflur eru samfelldar og dagar jafnlangir upp í 7. bekk og einnig að mestu í 

unglingadeild. Eyður í töflu koma aðeins fyrir þar sem sundtímar eru utan við samfellda töflu. 

 

Bekkjarkennarar kenna flestar eða allar bóklegar greinar í 1.-7. bekk og bekkurinn á sína 

bekkjarstofu. Greinakennsla einkennir skipulagið í 8.-10. bekk, en bekkurinn á sína 

bekkjarstofu og kennarar fara á milli. Umsjónarkennari í unglingadeild kennir lífsleikni auk 

sinnar greinar. 

 

Samkennsla árganga er í 2. og 3. bekk, 4. og 5. bekk og 6. og 7. bekk. Áhersla er á samvinnu 

og samhjálp nemenda. Kennslan fer fram í misstórum hópum allt eftir verkefnum hverju sinni. 

Vinnusvæði nemenda á að bjóða bæði upp á einstaklings- og hópavinnu. Lögð er áhersla á 

samvinnu kennara og teymisvinnu þannig að kennarar beri sameiginlega ábyrgð á kennslu 

bekkja og árganga. Með samvinnu gefst kennurum kostur á að njóta sín betur í starfi. Þeir geta 

samnýtt mismunandi hæfni og þekkingu. Þannig gefst kennurum kostur á að leysa hin ýmsu 

mál sem upp koma sameiginlega og sjá með því móti fleiri lausnir (Stefna Víkurskóla, 

www.vikurskoli.is ). Í rýnihópi foreldra kom fram gagnrýni á samkennsluna, hóparnir verða 

of stórir og mikill hávaði, ólíkur aldur með ólíkar þarfir saman og hætta á að nemendur nái 

ekki athygli kennara, að þeirra mati. Kostur var talinn að nemendur geta fylgt eldri hópnum í 

námi ef þau hafa metnað til þess, en gagnrýnin var miklu háværari og kallað var eftir könnun 

á afstöðu foreldra til samkennslunnar.  

 

Um 60 nemendur í 8.-10. bekk komu í Víkurskóla úr Korpuskóla sl. haust. Þessir nemendur 

eru saman í bekk, þannig eru í hverjum árgangi á unglingastigi tvær bekkjardeildir, ein með 

nemendum Víkurskóla og önnur með nemendum úr Korpuskóla. Í athugun er að blanda 

hópunum í bekki næsta haust. Í vetur blandast hóparnir í þemavinnu og valgreinum. 

 

Á hverjum föstudegi gerir skólastjóri dagskrá vikunnar framundan og dreifir til starfsfólks. 

Þar koma fram allir viðburðir, heimsóknir, fundir, forföll starfsmanna sem vitað er um og 

frávik frá daglegu starfi.  

 

List- og verkgreinar eru ýmist kenndar í lotum eða tvo tíma á viku hálfan veturinn. Í lotum 

er skipt í 5-6 hópa í myndmennt, smíði, textíl og heimilisfræði. 1. bekkur fær níu vikna lotu 

og 2. og 3. bekkur tvo tíma á viku hálfan veturinn, 4. og 5. bekkur fá tvo tíma á viku allan 

veturinn og þar að auki eru tveir tímar á föstudögum fyrir þemaverkefni þar sem samþættar 

eru bóklegar greinar og list- og verkgreinar. 6. og 7. bekkur fá 4 tíma á viku í 6 vikur, 3 vikna 

lotu á haustönn og aftur á vorönn. 8. bekkur er með 2 tíma í viku hálfan veturinn. 

Viðbótartímar í samþættingu í 4. og 5. bekk lengja skóladag þeirra umfram skyldu og eru 

tilkomnir vegna sérstakrar áherslu skólans á mikilvægi verklegra greina og samþættingu 

þeirra við aðrar kennslugreinar.  Tónmennt er kennd 1-2 tíma á viku upp í 8. bekk. Í 9. og 10. 

bekk eru list- og verkgreinar kenndar í vali (Starfsmannabók Víkurskóla). 

 

Samstarf við grenndarsamfélagið 

Undanfarin ár hefur skólinn verið með þróunarverkefni um samstarf leikskólans Hamra og 

Víkurskóla um einstaklingsmiðaða skólabyrjun og haustið 2006 var stofnuð forskóladeild í 

Víkurskóla. Gott samstarf er milli grunnskólanna í hverfinu t.d. um fardeild og netverk um 

agamál, sameiginlegir starfsdagar kennara eru haldnir og gagnkvæmar heimsóknir milli skóla 

auk þess sem skólastjórar hittast á fundum. Skólar í hverfinu hafa einnig unnið saman að 

þróunarverkefnum og fyrirhugað er að sækja um styrk til að þróa lestrarkennslu. Samstarf er 

http://www.vikurskoli.is/
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við Borgarholtsskóla um framhaldsskólaáfanga, nemendur fara þangað í bæði bóklega og 

verklega áfanga og framhaldsskólinn fær afnot af heimilisfræðistofu Víkurskóla til kennslu. 

Tónlistarskólinn Harpan er með kennslu í skólanum og einnig er hljóðfærakennsla á vegum 

skólahljómsveitar Grafarvogs. Samstarf er við kirkjuna og Egilshöll og svo ÍTR vegna 

frístundaheimilis og tómstundastarfs nemenda. 

 

Ábendingar  

 Bekkjarkennarar kenna flestar eða allar bóklegar greinar í 1.-7. bekk og bekkurinn á 

sína bekkjarstofu.  

 Samkennsla árganga er í 2. og 3. bekk, 4. og 5. bekk og 6. og 7. bekk. Áhersla er á 

samvinnu og samhjálp nemenda. Kennslan fer fram í misstórum hópum allt eftir 

verkefnum hverju sinni. 

 Í rýnihópi foreldra kom fram gagnrýni á samkennsluna, hóparnir verða of stórir og 

mikill hávaði, ólíkur aldur með ólíkar þarfir saman. 

 Greinakennsla einkennir skipulagið í 8.-10. bekk, en bekkurinn á sína bekkjarstofu og 

kennarar fara á milli. Umsjónarkennari í unglingadeild kennir lífsleikni auk sinnar 

greinar. 

 List- og verkgreinar eru ýmist kenndar í lotum eða tvo tíma á viku hálfan veturinn. 

 Stundatöflur eru samfelldar og dagar jafnlangir upp í 7. bekk og einnig að mestu í 

unglingadeild. Eyður í töflu koma aðeins fyrir þar sem sundtímar eru utan við 

samfellda töflu. 

 Fjölbreytt samstarfsverkefni eru með skólum í hverfinu og við stofnanir. 

 

Nemendur og líðan 

Í könnun sem lögð var fyrir nemendur í 5.-7. bekk í grunnskólum Reykjavíkur árið 2007  þar 

sem spurt var um líðan nemenda í kennslustundum var niðurstaðan í Víkurskóla sú að 65% 

nemenda svöruðu að þeim liði alltaf eða oftast vel í kennslustundum. Það er aðeins lægra en 

meðaltal allra grunnskólanna sem er 69% (sjá nánar í fylgiskjali 1, Víkurskóli og skólahverfi).  

 

Leiðarljós skólans eru virðing, virkni og velvild. Undir yfirskriftinni velvild í stefnu skólans 

er lögð áhersla á elskulegt viðmót, að allir finni sig velkomna í skólanum, andrúmsloft sé 

hvetjandi og hlúð að velferð einstaklinganna sem mynda skólasamfélagið (Skólanámskrá 

Víkurskóla, stefna skólans). 

 

Skólinn hefur verið þátttakandi í Olweusarverkefni frá árinu 2002, hluti af vinnu við 

áætlunina er að kanna reglulega líðan nemenda, niðurstöður hafa verið nýttar til að vinna að 

bættri líðan nemenda. Fyrir liggur eineltisvarnaráætlun þar sem kemur fram hvernig taka skal 

á málum ef einelti kemur upp. Nemendur í yngsta rýnihópnum tala um einelti og mikla 

stríðni, þau segja að þeim líði stundum vel og stundum illa í skólanum „það eru alltaf læti í 

skólanum“, segir einn, krakkarnir öskra og kennararnir jafnvel líka. Þau þekkja umræðu um 

einelti og eineltishringinn. Svipað kemur fram hjá eldri nemendum, þeim líður „ágætlega vel“ 

en samt „svona upp og niður“. Það eru ekki mikil samskipti milli bekkja að mati nemenda, 

rifist um völlinn í frímínútum og jafnvel slagsmál sem ekki eru stoppuð. Á unglingastigi er 

talað um ósætti milli 10. bekkja sérstaklega og klíkur, t.d. kringum borðtennisborðið en innan 

bekkjanna eru nemendur sáttir. Unglingunum finnst lítið við að vera í frímínútum „við erum 

bara að kjafta“.  Eldri nemendur telja ekki mikið um einelti og nefna dæmi um mál sem voru 

upprætt. 
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Í rýnihópi foreldra kemur fram nemendur kvarti undan hávaða í stóru stofunum og þurfi 

stundum að bíða lengi eftir aðstoð og athygli kennara, að þeirra mati kemur þetta verst niður á 

„rólegu mýslunum“. 

 

Nemendur tala almennt vel um umsjónarkennara sína, annars eru kennararnir „strangir en 

misgóðir“, sumir kunna að kenna en kunna ekki að láta okkur fylgjast með, sumir linir og  

„það er svo létt að plata nýja kennara“.  

 

Ábendingar  

 65% nemenda í 5.-7. bekk líður alltaf eða oftast vel í kennslustundum skv. könnun 

2007 sem er undir meðaltali í borginni (69%). 

 Undir yfirskriftinni velvild í stefnu skólans er lögð áhersla á elskulegt viðmót og að 

allir finni sig velkomna í skólanum. 

 Skólinn hefur verið þátttakandi í Olweusarverkefni frá árinu 2002, hluti af vinnu við 

áætlunina er að kanna reglulega líðan nemenda, niðurstöður hafa verið nýttar til að 

vinna að bættri líðan nemenda.   

 Nemendur í yngsta rýnihópnum tala um einelti og mikla stríðni og að þeim líði 

stundum vel og stundum illa í skólanum. Eldri nemendur telja ekki mikið um einelti 

og nefna dæmi um mál sem voru upprætt. 

 Nemendur tala almennt vel um umsjónarkennara sína, annars eru kennararnir „strangir 

en misgóðir“. 

 Í rýnihópi foreldra kemur fram nemendur kvarti undan hávaða í stóru stofunum og 

þurfi stundum að bíða lengi eftir aðstoð og athygli kennara. 

 

Félagslíf og skemmtanir 

Samstarf er við ÍTR um félagsstarf í skólanum í félagsmiðstöðinni Púgyn í Víkurskóla.  

Starfsmenn félagsmiðstöðvarinnar hafa umsjón með ýmis konar klúbbastarfi, skipuleggja böll 

og aðrar uppákomur. Þeir funda með fulltrúum og stjórn nemendafélagsins. Stundum eru 

haldin sameiginleg böll fyrir skólana í Grafarvoginum.  

 

Í skólanum er lögð áhersla á vettvangsferðir og útiveru, haldið er upp á öskudag, haldinn 

íþróttadagur, farið í skíðaferð, skipulagt jólaföndur og jólaball. Nemendaráð heldur utan um 

viðburði í skólanum, s.s. árshátíð og íþróttaviðburði og þátttöku nemenda í viðburðum utan 

skóla, s.s. Nema hvað, Skrekk og Skólahreysti.  

 

Félagsstarf yngri nemenda er skipulagt af bekkjarfulltrúum meðal foreldra í samvinnu við 

umsjónarkennara. Gert er ráð fyrir tveimur til þremur bekkjarkvöldum í hverjum bekk á 

skólaárinu.  

Stjórn nemendafélags 

Skipað var í nemendaráð með kosningu sl. haust. Hver bekkur kaus tvo fulltrúa í 

nemendaráðið, en samtals eru fjórir úr 6. og 7. bekk og ellefu úr 8.-10. bekk. Ráðin starfa í 

raun aðskilin, fulltrúar í nemendaráði fyrir yngri bekkina, 6. og 7. bekk hittast sér með 

starfsmönnum frá félagsmiðstöð en fundir eru ekki reglulegir. Engin sérstök dagskrá er fyrir 

fundina, farið er yfir það hvernig félagsstarfið gengur og hægt er að koma með uppástungur.  

 

Fulltrúar nemendaráðs 8.-10. bekk funda einu sinni í viku með starfsmönnum 

félagsmiðstöðvar og skipuleggja félagsstarf. Í upphafi skólaársins hittist nemendaráðið á 

laugardegi og skipulagði dagskrá þrjá mánuði fram í tímann. Félagsmálakennari fundar fast 
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með nemendaráði eldri barna einu sinni í mánuði í tvær kennslustundir í senn. Skólastjórar 

hafa mætt á þá fundi til að ræða sérstök mál er varða skólastarfið, s.s. varðandi umgengni, 

skólalóð eða vegna útskriftarferðar. Nemendur skiptast á að skrifa fundargerðir. Formaður er 

kosinn af fulltrúum í nemendaráði og varaformaður er einnig valinn. Skipt er í nefndir, s.s. 

íþróttanefnd sem hægt er að kalla til í sérstök verkefni. Fleiri stelpur en strákar eru 

nemendaráði, í rýnihópnum töldu krakkarnir það vera vegna þess að strákarnir væru uppteknir 

í íþróttum. 

 

Í nemendaráði eldri barna eru nemendur sem komu úr Korpuskóla og svo nemendur sem 

höfðu verið í Víkurskóla. Það kom fram að samstarf þessara nemenda hefði verið ágætt. Þeir 

nemendur í 10. bekk sem komu í skólann frá Korpuskóla sl. vetur vilja þó skipuleggja sína 

eigin útskriftarferð, þ.e.a.s. ekki með öðrum útskriftarnemendum sem voru fyrir í Víkurskóla. 

Því var lýst að nemendur sem áður voru í Korpuskóla telja að þau hafi ekki fengið réttar 

upplýsingar í upphafi þegar flutningur átti sér stað, þau hafi talið að þau yrðu meira sér heldur 

en raunin varð. Flutningur nemenda úr Korpuskóla var annars töluvert til umræðu í 

rýnihópnum. Nemendur úr Korpuskóla telja að reglur Víkurskóla séu strangari en þau hafi átt 

að venjast. 

Umhverfisráð 

Umhverfisráð er starfandi í skólanum og er skipað fulltrúum úr öllum árgöngum, alls fjórtán 

(tveir fulltrúar úr öllum árgöngum nema 10.bekk, þaðan koma fjórir fulltrúar, tveir bættust við 

þegar skólinn stækkaði sl. haust). Ráðið fundar einu sinni í mánuði en gert er ráð fyrir sex 

fundum yfir skólaárið. Enginn formaður er í ráðinu en deildarstjóri og starfsmaður í skólanum 

halda fundina. Á fundum er ákveðið hvaða möguleikar eru til að halda umhverfisstefnu 

skólans á lofti og virkja nemendur. Í stað þess að tína rusl hefur t.d. verið skipulagður 

ratleikur. Endurunnið efni er notað í jólaföndur og einnig hefur verið safnað vaxi í kerti.  

 

Allir fulltrúar í ráðinu mættu á rýnifund og lýstu sig vel meðvitaða um umhverfisstefnu 

skólans. Nemendur töldu almennt ekki miklum vandkvæðum bundið að fylgja stefnunni en 

það kom fram að nemendur í unglingadeild væri ekki eins virkir og aðrir nemendur í 

skólanum að framfylgja henni. 

 

Ábendingar  

 Nemendaráð við skólann er skipað fjórum fulltrúum úr 6.-7. bekk og ellefu úr 8.-10. 

bekk. Eldra og yngra ráð funda með fulltrúum ÍTR um félagsstarfið. 

 Félagsmálakennari fundar með nemendaráði eldri barna einu sinni í mánuði og 

skólastjóri kemur  á fundi ráðsins þegar tilefni er til. 

 Umhverfisráð er starfandi í skólanum og er skipað fulltrúum úr öllum árgöngum, 

verkefni þess er að halda umhverfisstefnu skólans á lofti og virkja nemendur. 

 

Reglur og agi  

Skólinn hefur innleitt agakerfi sem byggir á jákvæðri hegðunarmótun og er kennt við PBS 

(Positive Behavior Support). Áhersla er lögð á að koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri 

hegðun nemenda með því að kenna og þjálfa félagsfærni, styrkja jákvæða hegðun með 

markvissum hætti og samræma viðbrögð starfsfólks. Nemendur þekkja skólareglur, þær eru 

uppi við í skólastofum og víðar um skólann.  Reglur eru ólíkar eftir svæðum í skólanum og 

við innleiðingu voru að sögn nemenda sértímar þar sem þeir voru m.a. látnir leika reglurnar. 

Nemendur í rýnihópum tala um hrós og umbun, þeir eru misánægðir með hvernig það er 

notað og segja kennara misörláta á „fimmur“ sem bekkir geta safnað og fá þá að gera eitthvað 
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skemmtilegt saman. Sumir nota þær ekkert meðan aðrir „gefa fimmur án þess að við gerum 

neitt fyrir það“. Í rýnihópi kennara kemur fram ánægja með PBS-agakerfið, það hafi gengið 

vel og sé jákvætt og sérstaklega það að allir vinna eftir sömu reglum. Viðbrögð við agabrotum 

fara eftir ákveðnu ferli og málin tekin föstum tökum að mati kennara. Bekkjarfundir skila líka 

miklu til að fyrirbyggja vandamál og leysa þau að mati kennara, þannig vinna Olweus og PBS 

vel saman. 

 

Skólareglur og agaferill eru birt í handbók skólans Víkingi sem er hluti af skólanámskrá 

Víkurskóla. Í reglunum er tilgreint á jákvæðan hátt hvernig nemendum ber að hegða sér  í 

skólanum og hvernig brugðist skuli við frávikum. Einnig eru birtar reglur um skólasókn og 

skólasóknareinkunn (sjá fylgiskjal; gátlisti um skólareglur). Fram kom í rýnihóp á 

unglingastigi að einhverjir eru ósáttir við að notað sé punktakerfi sem lækkar 

skólasóknareinkunn sem refsing fyrir brot. Punktar fyrnast ekki og það er erfitt fyrir 

nemendur að vinna upp skólasóknareinkunn, að þeirra sögn. Fram kemur að nemendur geta 

gert samning til að hækka skólasóknareinkunn með því að vera punktalaus í tiltekinn tíma. 

 

Í flestum kennslustundum sem heimsóttar voru mátti sjá styrka stjórn kennara og góðan eða 

þokkalegan vinnufrið en í sumum tilvikum óróa og los (sjá nánar vettvangsathuganir, 

fylgiskjal). Nemendur meta það svo að ekki sé alltaf vinnufriður í tímum og kemur það fram í 

öllum rýnihópum þeirra, „ekki vinnufriður nema kennararnir séu strangir“ og þau tala líka um 

hávaða í tímum. Kennarar í rýnihópum tala um að vinnufriður geti verið erfiður í stórum 

stofum með stóra hópa, þar gerast hlutir sem kennari nær ekki að taka eftir og jafnvel fara 

nemendur út og „slóra“ á ganginum. Í rýnihópi kennara kemur fram að „einhverjir kennarar 

senda nemendur út úr skólastofunni og (þeir) eru bara frammi á gangi og skapa læti“.   

 

Kennarar eiga að bregðast við óæskilegri hegðun samkvæmt agaferli. Skilgreind eru  1., 2. og 

3. stigs hegðunarfrávik og viðbrögð við hverju stigi. Við 3. stigs hegðunarfrávik er haft 

samband við foreldra og nemandi sendur heim með samþykki þeirra. Það er mat kennara að 

foreldrar séu kallaðir fljótt inn ef eitthvað er og búið til teymi utan um nemendur sem eiga í 

erfiðleikum. 

 

Ábendingar  

 Skólinn hefur innleitt agakerfi sem byggir á jákvæðri hegðunarmótun og er kennt við 

PBS (Postitive Behavior Support).  

 Nemendur þekkja skólareglur, þær eru uppi við í skólastofum og víðar um skólann.  

Reglur eru ólíkar eftir svæðum í skólanum.  

 Kennarar bregðast við óæskilegri hegðun samkvæmt agaferli. 

 Í flestum kennslustundum sem heimsóttar voru mátti sjá styrka stjórn kennara og 

góðan eða þokkalegan vinnufrið en í sumum tilvikum óróa og los.  

 

Viðvera nemenda 

Farið var yfir forföll nemenda á haustönn 2008 eftir bekkjum. Reiknað var hlutfall miðað við 

heildartímafjölda á önninni. Fjarvistir (óheimilar) eru hlutfallslega litlar en hæst hlutfall í 4. 

bekk, leyfi og veikindi voru hlutfallslega mest  í 8. bekk. Hlutfallslega er meira  um leyfi og 

veikindi í unglingadeild en í yngri deildum. 

 

Ábendingar  

 Skoða þarf hvað veldur því að einstaka bekkir skera sig úr með viðveru og hvort tengsl 

eru við árangur nemenda. 
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Viðhorf foreldra og þátttaka í skólastarfi 

Helstu niðurstöður foreldrakönnunar vorið 2008 eru þær að rúm 66% foreldranna segjast vera 

ánægð með skóla barnanna, þar af segjast rúm 23% vera mjög ánægð. Ánægja foreldra barna í 

Víkurskóla mældist um 97% í foreldrakönnuninni árið 2002, en þá var skólinn eins árs. 

Ánægjan var litlu minni í könnuninni 2004 en hefur lækkað töluvert í könnunum tveimur 

síðan þá. Af fimm mögulegum, mælist meðaltalsánægjan fyrir árið 2008 3,7 en hún var 3,9 

árið 2006. Meðaltalsánægjan í borginni allri fyrir árið 2008 er 4,0 og Víkurskóli því fyrir 

neðan meðaltal í spurningunni. 

 

Í könnuninni vorið 2008 svöruðu 65 foreldrar og forráðamenn í Víkurskóla af 94 í úrtaki, sem 

er rúmlega 69% svörun. Hlutfallið er rétt undir meðaltali í borginni sem er rúmlega 70%. Í 

Víkurskóla voru 275 nemendur skólaárið 2007-2008, sem þýðir að svör foreldra tæplega 24% 

nemenda í skólanum er að finna í niðurstöðum könnunarinnar.  

 

Í spurningu um stjórnun skólans segjast tæp 53% vera ánægð með stjórnunina, þar af segjast 

22% vera mjög ánægð. Árin 2004 og 2002 var ánægjan yfir 80% og hefur því lækkað 

verulega. Meðaltalsánægjan er 3,5 og hefur lækkað úr 3,8 frá árinu 2006. Meðaltalið í 

borginni allri fyrir árið 2008 er 4,0 og ánægja foreldra í Víkurskóla með stjórnunina því 

hálfum undir meðaltali. 

 

Ánægja foreldra með umsjónarkennara barnanna er frekar mikil. Í þremur af sex spurningum 

um umsjónarkennarann er meðaltalið í skólanum yfir fjórum og í tveimur öðrum er það rétt 

undir fjórum. Í spurningu um upplýsingaflæði frá umsjónarkennara og um félagsanda í 

bekknum er meðaltalið hinsvegar nær þremur. Meðaltölin í öllum sex spurningum eru fyrir 

neðan meðaltal borgarinnar allrar.  

 

Foreldrar barna í Víkurskóla meta líðan barna sinna upp á skorið 4,0 sem jafngildir því að 

oftast líði þeim vel í skólanum. Meðaltalið í borginni allri er þar hið sama. Í spurningum um 

líðan á frístundaheimili og í íþróttatímum eru meðaltölin 4,2 og eru lítillega yfir meðaltali 

borgarinnar. Í spurningum um líðan barnanna í frímínútum og í kennslustundum er meðaltalið 

hinsvegar lítillega undir meðaltali borgarinnar.  

 

Af öðrum þáttum má nefna að um 76% svarenda í Víkurskóla finnst námslegar kröfur sem 

gerðar eru til barna þeirra hæfilegar, og 71% finnst aginn hæfilegur. Í báðum tilvikum eru 

meðaltölin nánast þau sömu og í borginni allri. Þá eru langflestir foreldra ánægðir með 

upplýsingagjöf skólans og þar er skólinn yfir meðaltali borgarinnar. Aftur á móti finnst um 

63%  heimavinnan vera hæfileg á móti um 71% í borginni.  

 

Af 58 foreldrum í Víkurskóla er svara spurningu um hvort barn þeirra hefði verið lagt í einelti 

í skólanum, segja 9 eða tæp 16% svo vera. Meðaltalið fyrir skólana alla er 21%. Mikilvægt er 

að muna að ekki er öruggt að eineltið hafi átt sér stað í tilteknum skóla. Af þessum 9 

foreldrum segjast 5 vera mjög eða frekar ánægðir með hvernig tekið var á eineltinu af hendi 

skólans.  

 

Ánægja foreldra í Víkurskóla með aðstöðu skólans hefur hækkað mikið miðað við 

kannanirnar þrjár áður. Hér er átt við spurningar um almennt ástand húsnæðis, aðstöðu fyrir 

verklegar greinar, möguleika á tómstundaiðkun að loknum skóladegi, aðstöðu til 
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íþróttaiðkunar og aðstöðu til að matast. Nema hækkanirnar í þessum spurningum frá hálfum 

upp í heilan sé miðað við heildarmeðaltal áranna 2000-2006. 

 

Í opnu svörunum er erfitt að benda á einhver mynstur hjá foreldrum og eru skoðanir t.d. ólíkar 

hvað varðar stjórnun skólans. Hvað jákvæða þætti varðar er minnst á góðan aga, góðan 

starfsanda og gott viðmót. Helst kvarta foreldrar yfir samkennslu ólíkra árganga, stórum 

bekkjum og loks tíðum kennaraskiptum. 

 

Í heild sinni kemur skólinn nokkuð vel út í foreldrakönnuninni fyrir árið 2008, þótt hann sé 

undir meðaltali borgarinnar í mörgum spurningum. Ánægja er með umsjónarkennara, líðan 

barnanna, námslegar kröfur og upplýsingagjöf skólans. Þá hefur skólinn hækkað mikið í áliti 

hjá foreldum hvað aðstöðuspurningar varðar. Skólinn hefur hinsvegar verið að lækka í 

spurningum um almenna ánægju með skólann og um stjórnun skólans, og er nú í báðum 

tilvikum undir meðaltali.  

 

Skólaráð og foreldrafélag 

Skólaráð fundar reglulega einu sinni í mánuði frá því það var skipað sl. haust. Farið hefur 

verið yfir hlutverk þess og skólamálin kynnt. Fulltrúar foreldra telja sig vera rödd foreldra í 

ráðinu en vantar tengslin við foreldrahópinn, að mati fulltrúanna vita foreldrar ekki hvert þeir 

eiga að leita með mál sín, því þarf að skýra betur hvert er verksvið foreldrafélags og hvert 

skólaráðs. 

 

Stjórn foreldrafélagsins er kynnt á heimasíðu skólans og þar er að finna fréttir úr starfi 

félagsins ásamt upplýsingum um starfsemi og viðburði.  Stjórnin hefur hist reglulega einu 

sinni í mánuði en stopulla í haust með nýju fólki. Bekkjarfulltrúar eru valdir í hverjum bekk 

og halda þeir utan foreldrastarf í bekknum utan skólatíma.  Foreldrafélagið sér um fasta 

viðburði í skólastarfinu, „skemmtilega hlutann af foreldrastarfinu“ eins og þau orða það sjálf, 

jólaföndur, leikhúsferð fyrir eldri nemendur o.fl.  

 

Ábendingar  

 Helstu niðurstöður foreldrakönnunar vorið 2008 eru þær að tæp 66% foreldranna 

segjast vera ánægð með skóla barnanna, þar af segjast tæp 23% vera mjög ánægð. 

 Meðaltalsánægja foreldra er 3.7 (af 5) í Víkurskóla en 4.0 í borginni allri og 

Víkurskóli er því aðeins fyrir neðan meðaltal í þessari spurningu. 

 Rúm 53% foreldra segjast vera ánægð með stjórnunina, þar af  um 22% vera mjög 

ánægð. Meðaltalsánægja foreldra í Víkurskóla með stjórnunina er undir meðaltali í 

borginni. 

 Skólaráð fundar reglulega einu sinni í mánuði  

 Stjórn foreldrafélagsins er kynnt á heimasíðu skólans og þar er að finna fréttir úr starfi 

félagsins  

 

Upplýsingamiðlun og samskipti 

Foreldrar eiga almennt góð samskipti við stjórnendur og kennara, viðmótið er almennt gott og 

einnig aðgengi. Foreldrar gera aftur á móti ekki mikið af því að koma í heimsókn á skólatíma 

og að þeirra mati er ekki til þess ætlast. Foreldrar nefna sérstaklega fundi sl. haust með 

skólastjórnendum sem vel var mætt á og foreldrum gafst kostur á að spyrja um skólastarfið og 

líta inn í skólastofur eftir fundinn. Þessir fundir gengu vel nema í einu tilviki þar sem upp kom 

óánægja með samkennslu. Foreldrar telja sig almennt fá nægar upplýsingar um skólastarfið, 

upplýsingar um vikuna framundan eru sendar heim á föstudögum sem þeim finnst heldur seint 
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ef það er eitthvað sem á að gerast á mánudegi. Heimasíðuna þarf að laga að mati rýnihóps 

foreldra, gengur seint að koma upplýsingum inn og einnig þarf að bæta upplýsingamiðlun í 

Mentor. 

 

Rýnihópur foreldra nefnir sem veika þætti í skólastarfinu að kennarar fylgja ekki nemendum 

yfir á annað skólastig, viðmót einstaka starfsmanna við nemendur er að mati foreldranna 

ábótavant og einnig gerðu þeir athugasemdir við mötuneytið. 

 

Umsjónarkennarar gegna lykilhlutverki í umsjón með nemandanum og samvinnu við 

foreldra/forráðamenn. Umsjónarkennari fylgist með skólasókn, ástundun og heimanámi barna 

sinna. Haldnir eru kynningarfundir fyrir foreldra í ágúst þar sem kennarar gera grein fyrir 

viðfangsefni vetrarins og vinnutilhögun í námsgreinum. Þrír foreldradagar eru á hverju 

skólaári, í september, janúar og júní þar sem nemendur ásamt foreldrum sínum mæta á fund 

umsjónarkennara. Tilgangur fundanna er að ræða námsframvindu og félagsleg samskipti. 

 

Ábendingar  

 Foreldrar eiga almennt góð samskipti við stjórnendur og kennara, viðmótið er almennt 

gott og einnig aðgengi.  

 Foreldrar telja sig almennt fá nægar upplýsingar um skólastarfið, upplýsingar um 

vikuna framundan eru sendar heim á föstudögum sem þeim finnst heldur seint ef það 

er eitthvað sem á að gerast á mánudegi.  

 Bæta þarf upplýsingamiðlun í Mentor sem er misjöfn eftir kennurum. 
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Verklag 

Fjölbreyttar leiðir í námi 

Stefna Víkurskóla um nám og kennslu kemur fram í skólanámskrá og á heimasíðu skólans. 

Þar kemur fram að lögð er áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti þar sem stuðst er 

við upplýsinga- og samskiptatækni, einstaklings- og hópamiðað nám, samvinnu, sjálfstæð 

verkefni, sköpun og frumkvæði og heilbrigða lífshætti. Einkunnarorð skólans eru virðing, 

virkni, velvild. Í handbók foreldra er stefna skólans sett fram í sérstökum kafla og þar kemur 

fram að frá stofnun Víkurskóla hefur verið unnið að því að móta og þróa skólasamfélag þar 

sem fer fram einstaklings- og hópamiðað nám, þannig að nám nemenda myndi heild og 

samfella verði milli greina og aldursstiga.  

 

Í skólanámskrá kemur fram áhersla á samvinnu og samhjálp nemenda, samþættingu 

námsgreina og þjálfun í upplýsingaleit. Gengið er út frá kenningum fjölgreind og 

fjölbreytileika nemenda hampað, einnig er gangið út frá hugsmíðahyggju. Unnið er eftir 

hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar, áhersla er á fyrirbyggjandi starf með markvissri 

þjálfun og greiningu vanda sem upp kemur hjá einstökum nemendum eða námshópum 

(Skólanámskrá, stefna Víkurskóla). 

 

Í vinnustaðagreiningu 2007 fær spurningin „Hversu vel eða illa telur þú ganga að sinna 

einstaklingsbundnum þörfum nemenda í þínum skóla?“ aðeins hærra gildi en meðaltalsgildi úr 

grunnskólum í heild (3,48 í Víkurskóla miðað við 3,42 í öllum grunnskólum).  

 

Í bekkjarnámskrám er fjallað um kennsluhætti og vinnubrögð, þar koma fram áherslur á 

fjölbreyttar leiðir bæði í yngri deildum og eldri. Í  kennsluáætlunum kemur fram hvað á að 

fara yfir eftir vikum, verkefni talin upp og sums staðar einnig námsgögn, námsmat og 

heimavinna.  

 

Einstaklingsmiðað nám og markviss samvinna 

Skólastarfið var metið út frá matstæki um einstaklingsmiðað nám og er skólinn í flestum 

þáttum kominn vel áleiðis í átt til einstaklingsmiðaðs náms, heildarútkoma er 4 stig á 

kvarðanum 1-5 (sjá fylgiskjal, matstæki um einstaklingsmiðað nám).  

 

Í handbók foreldra þar sem fjallað er um stefnu skólans er einstaklings- og hópamiðað nám 

skýrt þannig að hverjum og einum nemanda er mætt þar sem hann er staddur í námi og þess 

vænst að nemendur leggi það af mörkum sem þeir geta í námi sínu. Samkennsla innan og 

milli árganga  og samþætting námsgreina eru meðal áhersluþátta í skólastarfinu. Í rýnihópi 

foreldra kemur fram gagnrýni á samkennslu og fullyrðingar um að óánægja með samkennslu 

sé víðtæk og viðvarandi í foreldrahópnum.  

 

Í foreldrakönnun 2008 er spurt um samkennslu nemenda þar sem tveir eða þrír árgangar vinna 

í námshópum. Foreldrar í Víkurskóla telja að Reykjavíkurborg ætti að leggja frekar eða mjög 

litla áherslu að þennan þátt (rúmlega 60% á móti tæpum 43% í borginni allri). Tæp 15% 

svarenda í Víkurskóla vilja að borgin leggi frekar eða mjög mikla áherslu á samkennslu 

árganga á móti 33% foreldra í borginni allri.  

 

Hjá kennara kemur fram að samkennsla þyrfti að vera minni, eða ekki allan skóladaginn, til að 

auðvelda umsjónarkennara yfirsýn og skapa meiri tengingu við nemendur „það er erfitt að 
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vera með yfirsýn þegar nemendur eru með 20 mismunandi bækur“. Einnig kemur fram að 

kennslugögn skorti fyrir samkennslu og hópakennslu. 

 

Í bekkjar- og greinanámskrám kemur fram að töluvert er um að unnið sé út frá þemum, 

gjarnan í hópvinnu og greinar samþættar, s.s. í íslensku, náttúrufræði, samfélagsfræði og 

myndmennt. Gert er ráð fyrir samvinnu bóklegra greina og listgreina í töflu. Í námskrám 

kemur einnig fram að blönduðum nemendahópum er skipt í „starfhæfa“ hópa (Skólanámskrá 

Víkurskóla, bekkjarnámskrár). Í rýnihópi kennara kemur fram að mikill metnaður sé fyrir 

námi en „bækurnar ekki gerðar til að vera með einstaklingsmiðað nám“. 

 

Kennarar vinna saman í teymum eftir sérstakri verkáætlun sem mótuð var sem 

þróunarverkefni í samstarfi þriggja skóla, Ingunnar-, Víkur- og Selásskóla. Teymið ber 

ábyrgð á kennslu árgangs eða árganga í samkennslu. Áhersla er á faglegt samstarf og að 

teymin komist að samkomulagi um leiðir að markmiðum (Skólanámskrá Víkurskóla, 

starfsmannahandbók). 

 

Nemendur á miðstigi gera sér eigin áætlanir um námið til viku í senn. Á unglingastigi eru 

nemendur hvattir til að skrá hjá sér markmið auk þeirrar áætlunar sem þeir fá frá kennara. 

Gerð einstaklingsnámskrá fyrir þá sem eru slakir, þó nemendur geti að einhverju leyti farið á 

eigin hraða. 

 

Samantekt úr vettvangsathugunum í 1. – 7. bekk 

 

1.-3. bekkur 

Í  vettvangsathugunum kemur fram að skólastofur á yngsta stigi eru almennt vel útbúnar og 

verk nemenda prýða veggi. 1. bekkur hefur aðsetur í stórri stofu (2 samliggjandi stofum) og 

sjá tveir kennarar saman um kennslu árgangsins. 2.-3. bekkur hefur sams konar stofu og að 

auki minni stofu til umráða og hafa fjórir kennarar umsjón með hópnum. Verkaskipting 

kennara virðist yfirleitt skýr. Borðum í 1.-3. bekk er raðað upp í klasa. Kennslurýmin bera 

þess merki að verkefni séu fjölbreytt og nokkuð er um skrifleg og myndræn fyrirmæli. Lítið 

var þó vísað í þessi fyrirmæli. 

 

Í flestum tímum er aldurshópum  skipt í minni hópa og tiltölulega lítinn hluta skólatímans eru 

öll börn árgangs/árganga saman á vinnusvæði hópsins. Algengt er að umsjónarkennarar sjái 

um helming eða þriðjung aldurshóps á móti list- og verkgreinakennurum. Nokkur tími fer 

stundum í verkefnaskipti og nemendur virðast ekki allir vita hvaða hópi þeir tilheyra. Í 

áætlunartímum vinna börnin að ólíkum verkefnum og ráða þá sjálf að hvaða verkefnum þau 

vinna. Nemendur í 2.-3. bekk voru með áætlunarbækur, Skjatta þar sem kennarar eða 

nemendur sjálfir skrá áætlun í íslensku, stærðfræði og skrift. Helst var að finna leiðbeiningar 

til nemenda um hvað þeir gætu gert betur eða varðandi áherslur í lestri. Í þemavinnu unnu 

flestir að sams konar verkefnum en gátu haft val um útfærslu. 

 

Umgengni virðist góð á yngsta stiginu og yfirleitt vel gengið um í stofum. Á göngum voru 

verkefni sem nemendur höfðu unnið. Nemendur voru almennt virkir en stundum nokkuð 

hávaðasamir við vinnu. Bekkjarstjórn var yfirleitt örugg og skýr en ekki notuðu allir kennarar 

hljóðkerfi til að tala yfir hópinn. Fyrirmæli eru oft gefin yfir allt rýmið en í 1. bekk var svæði í 

miðju kennslurýminu þar sem búið var að afmarka sæti á gólfi fyrir nemendur og notuðu 

kennararnir það svæði til innlagna og umræðna við hópinn. 

 

4.-7. bekkur 
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4.-5. bekkur er staðsettur í stórri kennslustofu á 2. hæð skólans og hefur að auki minni stofu 

við hliðina til umráða. Í stóra kennslurýminu er borðum raðað upp í 2-3 borða raðir sem snúa 

inn að miðju stofunnar en einnig voru þrjú hringborð. 6. og 7. bekkur eru staðsettir á 1. hæð 

skólans í tveimur samliggjandi stofum. Borðum í stofu 6. bekkjar var raðað upp í fjóra klasa 

með 5-8 borðum en bæði borðaraðir og klasar í stofu 7. bekkjar. Nokkuð þröngt er í báðum 

stofunum. 

 

Nemendur í 4. og 5. bekk gera vikuáætlun í íslensku og stærðfræði og og skrá í viðkomandi 

viku í Skjatta. Nemendur merkja sjálfir við þegar þeir hafa lokið við að vinna hverja bls. en 

kennarar fara yfir að sögn vikulega og merkja við í sérstakan reit. Ef nemendum tekst ekki að 

ljúka við áætlun í skólanum eiga þeir að vinna það upp heima. Stærðfræðinámsefni í hverri 

bók hefur verið skipt upp í efnisþætti og er yfirlit yfir verkefnin ásamt í hvaða röð á að vinna 

verkefnin á blaði fremst í nemendabókum. Námsefninu virtist skipt upp í þrjár lotur og voru 

tveir efnisþættir saman í lotu. Að lokinni lotu á nemandi að taka könnun og lokapróf þegar 

bók hefur verið lokið. Nemendur voru því á mismunandi stað í námsefninu. Nemendur virtust 

vita hvað átti að gera og unnu verkefnin tiltölulega sjálfstætt. Valdar íslenskubækur eru teknar 

í ákveðinni röð en að auki eru bækur og hefti í íslensku og stærðfræði sem tekin eru sem 

aukaefni. Í íslenskutíma sem fram fór í minni kennslustustofunni voru allir að vinna að sömu 

verkefnum á sama tíma.  

 

Einn kennari vakti sérstaka athygli fyrir gott utanumhald um áætlanir nemenda og 

leiðbeinandi námsmat í áætlunarbókunum. Heimavinnuverkefni frá sama kennara í íslensku 

voru til stakrar fyrirmyndar, fyrirmæli mjög skýr og gefin upp viðmið um námsmat fyrir 

verkefnin. 

 

Vettvangsathuganir benda til þess að kennsluaðferðir og viðfangsefni nemenda í 6. og 7. bekk 

bekk séu fjölbreytt og vel til þess fallin að vekja og viðhalda áhuga nemenda á náminu. 

Athygli vakti þó hversu erfiðlega nemendum gekk að meðtaka hópfyrirmæli og þurftu frekar á 

einstaklingsfyrirmælum að halda. Áætlunarbækur nemenda í 6. bekk leiddu í ljós að 

nemendur skrá markmið sín fyrir hverja önn fremst í áætlunarbókina Skjatta í tengslum við 

foreldraviðtöl að sögn nemenda. Nemendur í 6. bekk skrá sjálfir vikuáætlanir sínar. 

Kennararnir virtust stundum stimpla til staðfestingar því að áætlun hefði verið lokið. Ekki 

virtist vera farið reglulega yfir bækur og örsjaldan skráðar athugasemdir í vinnubækur eða 

áætlunarbók um hvernig nemendur gætu bætt sig í einstökum greinum. 

 

Athygli vakti hversu lítið virtist um að kennari kallaði til sín lítinn hóp nemenda til að leggja 

inn eða rifja upp  heldur er aðstoð og tilsögn aðallega veitt einstaklingslega og fyrirmæli oft 

gefin yfir allan hópinn. Undantekning frá þessu var kennari í 4. og 5. bekk. 

Í list- og verkgreinum hjá 4. – 7. bekk eru bæði hefðbundnir tímar og einnig eru þessar greinar 

samþættar við aðrar greinar í þemaverkefnum. Nemendur hafa val um viðfangsefni innan 

ákveðinna vinnuaðferða. Aðallega var um einstaklingsverkefni að ræða nema í heimilisfræði 

þar sem nemendur unnu tveir og tveir saman. Nemendur voru oftast mjög virkir í tímum en 

samskipti þeirra í list- og verkgreinum eru oft meiri en í bóklegum greinum, nema í 

upplýsinga- og tæknimennt. 

 

Unglingastig 

Stofur á unglingastigi eru bekkjarstofur þar sem nemendur eru í öllum bóklegum greinum, 

undantekning er náttúrufræði. Hver kennari sérhæfir sig í ákveðinni grein eða tveimur, 

umsjónarkennari kennir lífsleikni einn tíma á viku í sínum bekk ásamt kennslu í grein eða 

greinum. Sl. haust komu í Víkurskóla unglingadeildir úr Korpuskóla, nemendur úr 8.-10. bekk 
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og eru þeir saman í bekkjum. Tveir bekkir eru í árgangi og blandast í þemavinnu og 

valgreinum. Í stofum er borðum raðað saman fjórum í klasa sem bendir til hópvinnu og að 

gert sé ráð fyrir samskiptum nemenda í náminu. Í flestum tímum sem heimsóttir voru í 

vettvangsathugun voru nemendur að vinna hver fyrir sig en líka að hjálpast að þeir sem sátu 

saman. Í þemavinnu unnu nemendur í hópum og kynntu verkefni sín fyrir kennurum og öllum 

árganginum. Í öllum stofum voru verkefni nemenda á veggjum og bera vitni um fjölbreytt 

vinnubrögð.  Í nokkrum tímum í vettvangsathugun var órói og los einkennandi (sjá fylgiskjal, 

vettvangsathuganir). 

 

Nemendur á unglingastigi virðast ekki gera sér eigin áætlanir. Í stærðfræði er námið 

einstaklingsmiðað, segja nemendur í rýnihópi en ekki í öðrum greinum. Heimanám er ekki 

mikið að þeirra mati og námið ekki krefjandi. Nemendur nefna námstækni sem kennd er í 8. 

og 9. bekk og eru flest ánægð með það. 

 

Boðið er upp á valgreinar í 9.-10. bekk, félags- og uppeldisfræði, myndlist, heimilisfræði, 

textíl, smíði og málmsmíði og  íþróttum. Einnig býðst nemendum að taka 

framhaldsskólaáfanga í fjarnámi við FÁ og Verslunarskólann.  

 

List- og verkgreinar eru ýmist kenndar í lotum eða tvo tíma á viku hálfan veturinn. Í lotum 

er skipt í 5 hópa, tölvur, myndmennt, smíði, textíl og heimilisfræði. 1. bekkur fær níu vikna 

lotu og 2. og 3. bekkur tvo tíma á viku hálfan veturinn, 4. og 5. bekkur fá tvo tíma á viku allan 

veturinn. 6. og 7. bekkur fá 4 tíma á viku í 6 vikur, 3 vikna lotu á haustönn og aftur á vorönn, 

þar að auki eru tveir tímar á viku fyrir þemaverkefni þar sem samþættar eru bóklegar greinar 

og list- og verkgreinar. 8. bekkur er með 2 tíma í viku hálfan veturinn. Tónmennt er kennd 1-2 

tíma á viku upp í 8. bekk. Í 9. og 10. bekk eru list- og verkgreinar kenndar í vali. 

 

Í stefnu skólans er áhersla á að nemendur fái góða kennslu í list- og verkgreinum og er það 

mikill kostur og jákvætt fyrir nemendur að mati kennara, „gott handverk og mikil verkleg 

kennsla“. Settir hafa verið inn viðbótartímar í samþættingu þessara greina við aðrar 

kennslugreinar í 4. og 5. bekk sem að hluta til eru skiptitímar og að hluta lengja skóladag 

þeirra umfram skyldu. Nemendur fara í þessa tíma í minni hópum og er það mikill lúxus að 

mati rýnihóps, bæði fyrir þann hóp sem fer og hin sem verða færri eftir.  

 

Skólasafn er staðsett á neðri hæð miðsvæðis. Nemendur nefna að þangað sé gott að koma og 

vinna í ró. Í rýnihópi kennara er bent á að vanti meira faglegt starf á safnið og bókakostur sé 

ekki nægilegur heldur.  

Námsmat  

Nemendur fá afhentan vitnisburð um námslega stöðu í lok skólaárs sem fylgt er eftir með 

foreldraviðtölum. Í janúar fá nemendur í hendur stöðumat sem einnig er fylgt eftir með 

foreldraviðtölum. Þar kemur fram námsstaða nemandans ásamt leiðsögn um hvernig 

námsframvindu hans skal háttað til að ná settum markmiðum. Lögð er áhersla á símat á vinnu 

nemenda allan veturinn og tilgreindir þættir sem metnir eru, einnig safna nemendur 

verkefnum sínum í verkmöppur eru þær notaðar til að sjá og meta námsframvindu, framfarir, 

árangur og frammistöðu. Gefnar eru staðlaðar umsagnir ásamt skýringum á námsmatsblaði, 

þar kemur fram hversu miklum hluta markmiða nemandi hefur náð (Handbók Víkurskóla).  

 

Í námskrám greina og árganga er fjallað um námsmat í hverri grein, víða er vísað í handbókin, 

tilgreint er símat og sums staðar kemur fram hvaða þættir eru metnir.  Í kennsluáætlunum 

eldri nemenda er tilgreindir þættir sem námsmat byggir á.  
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Ábendingar  

 Stefna Víkurskóla um nám og kennslu kemur fram í skólanámskrá og á heimasíðu 

skólans þar er m.a. lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti.  

 Skólastarfið var metið út frá matstæki um einstaklingsmiðað nám og er skólinn í 

flestum þáttum kominn vel áleiðis í átt til einstaklingsmiðaðs náms, heildarútkoma er 

4 stig á kvarðanum 1-5. 

 Spurning í vinnustaðagreiningu um hversu vel gengur að sinna einstaklingsbundnum 

þörfum nemenda fær svipað gildi í Víkurskóla og að meðaltali í skólum borgarinnar. 

 Vettvangsathuganir benda til þess að kennsluaðferðir og viðfangsefni nemenda séu 

almennt fjölbreytt og vel til þess fallin að vekja og viðhalda áhuga nemenda á náminu. 

 Í stefnu skólans er áhersla á að nemendur fái góða kennslu í list- og verkgreinum og er 

það mikill kostur og jákvætt fyrir nemendur að mati kennara Nemendur á yngsta og 

miðstigi setja sér markmið og gera eigin áætlanir um nám sitt. Á unglingastigi koma 

áætlanir frá kennara. 

 Í námskrám greina og árganga er fjallað um námsmat í hverri grein lögð er áhersla á 

símat. 

Skóli án aðgreiningar - sérkennsla 

Stjórnun og stefna  

Í skólanámskrá kemur fram að unnið er eftir hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar, sbr. 

stefnu fræðsluyfirvalda í Reykjavík, grunnskólalög og aðalnámskrá grunnskóla. Leiðir að því 

markmiði felast m.a. í einstaklings- og hópamiðuðu námi, sveigjanlegum kennsluháttum, 

blönduðum námshópum, samstarfi kennara, fjölbreyttum og sveigjanlegum sérúrræðum og 

markvissum stuðningi við kennara. Lögð er áhersla á að skilgreina vanda sem upp kemur og 

velja úrræði í samræmi við greiningar (Skólanámskrá Víkurskóla/stoðkerfi skólans). Skimanir 

eru lagðar reglulega fyrir og fleiri próf, s.s. Tove Krogh og Boehm.  

 

Ekki er starfandi sérstakur deildarstjóri í sérkennslu en starfandi er stoðteymi sem kemur að 

sérkennslunni. Þar eru m.a. tveir námsráðgjafar sem skipta með sér einni stöðu, þær eru hluti 

af stoðkerfi skólans þar sem sérkennsla og námsráðgjöf skarast. Þroskaþjálfi heldur utan um 

skipulag sérkennslunnar og vinnur með skólastjóra, m.a. við að setja sérkennslu inn í 

stundaskrá. Ekki er talkennari í skólanum. 

 

Stefnan er að taka við öllum nemendum í skólann, kemur fram í rýnihópi og það þarf 

mismunandi mikið að sinna börnunum. Stefna skólans í sérkennslu hefur hvorki verið kynnt 

sérstaklega í skólanum né endurmetin, að sögn rýnihóps. Samkvæmt upplýsingum frá 

skólastjóra er stefnan skólans kynnt ítarlega á hverju hausti og þá sérkennslustefnan eins og 

annað. Stefnan hefur líka verið endurmetin, síðast árið 2007-2008. 

 

Í rýnihópi um sérkennslu kemur fram að það vanti tengingu milli stjórnenda og þeirra sem 

vinna með nemendum með sérþarfir, „mál þessara barna eru mikið okkar mál“. Samt kemur 

fram að stjórnendur koma mikið að málum, taka erfiðar ákvarðanir og ræða og útskýra fyrir 

foreldrum erfið mál. Dagleg samskipti milli starfsfólks og stjórnenda mættu vera betri og 

meiri endurgjöf.  

 

Aðstaða og aðbúnaður 

Sérkennslustofan er ekki stór og almennt er aðbúnaður til sérkennslu ekki fullnægjandi fyrir 

kennsluna að mati rýnihóps. Í almennum bekkjum fer aðstaðan eftir samstarfi við kennara.  

Aðgengi að skólahúsinu er gott fyrir fatlaða, og snyrtingar fyrir þá til staðar, tveir 
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hreyfihamlaðir nemendur eru í skólanum samkvæmt upplýsingum frá skólastjóra. 

Hvíldaraðstaða er ekki fyrir hendi og þyrfti að útbúa hana, ef til þess kæmi.  

 

Í rýnihópi um sérkennslu kemur fram að nóg er til af tölvum í skólanum, en mætti vera betra 

aðgengi fyrir nemendur í sérkennslu. Tölvuvagnar eru í notkun í almennri kennslu en ekki í 

sérkennslu. Kennaratölvur eru líka notaðar í sérkennslunni en það vantar betra aðgengi að 

tölvum til að nota í sérkennslunni. Það ætti að vera hægt að grípa í tölvu hvenær sem er og 

fara með í bekkinn.  

 

Viðhorf og líðan:  

Almennt ríkir umburðarlyndi innan skólans gagnvart nemendum með sérþarfir að mati 

rýnihóps.  Nú eru fleiri börn með sérþarfir og of oft stríða aðrir nemendur þeim. 

Sérkennslunemendum líður ekki vel í almennum kennslustofum, að mati fulltrúa í rýnihópi, 

þau vilja fara í námsverið vegna þess að þar er rólegra. Sumir krakkar finna skjól í 

sérkennslunni sem eiga erfitt í almennri kennslu. „Það banka hér upp á nemendur sem þola 

ekki hávaðann í almennri stofu,“ segja þeir. Félagslega sterkir krakkar koma líka í 

sérkennsluna og líður vel. Líðan nemenda í nemendahópnum fer eftir vandamálum hvers og 

eins. Ofvirkni og athyglisbrestur er vandamál og þeir nemendur þola ekki mikið áreiti, segir í 

rýnihópnum. Þetta á við á yngra stigi og í 6. bekk að mati rýnihópsins og sérstaklega þau sem 

eru á eftir í námi og eiga ekki auðvelt með að aðlagast sínum jafnöldrum.  

 

Sumir nemendur eiga erfitt með að vera með annað námsefni en jafnaldrar í almennri kennslu, 

þó það eigi að vera samkennsla og einstaklingsmiðað nám í skólanum „og þá spyr maður sig 

hvort fólk sé á réttri leið“, segir fulltrúi í rýnihópi. Samanburður milli nemenda er mikill og 

þau pæla í því hvaða bækur þau eru með og hve langt þau eru komin og þannig. Sumir í 3. 

bekk eru með 2. bekkjar námsefni og líður ekki öllum vel með það. 

  

Kennarar eiga að vera samábyrgir, þó umsjónarkennarar beri höfuðábyrgð á sínum 

nemendum, en þeir hafa mismikla reynslu af kennslu nemenda með sérþarfir og eru óöruggir 

með nemendur sem víkja frá og þarf að aðlaga námsefni, kemur fram í rýnihópi um 

sérkennslu. Sumir kennarar vilja þá vísa á þroskaþjálfa, vilja að barnið fara í námsverið og 

(hann) sjái um að gera einstaklingsáætlun, en þetta er ekki algilt. Þroskaþjálfi bætir sífellt á 

sig verkefnum og þarf stöðugt að vera að endurskipuleggja, skipulagið riðlast þegar hópar 

barna stækka.  

 

Skipulag og úrræði:  

Sérkennsla fer ýmist fram inni í bekk eða í námsveri, en mest er unnið í litlum hópum með 

börnin eða með einstaklinga. Skipulag er unnið í samvinnu við umsjónarkennara, stjórnendur 

og foreldra. Stuðningsfulltrúar fara inn í bekk, í sérkennsluverið, í lausa stofu eða bókasafnið, 

en ekki með fleiri en þrjá nemendur í einu, reynt er að velja nemendur saman. Þetta eru 

nemendur sem geta ekki verið inni í skólastofunni með hinum. Margir einbeita sér ekki 

nægilega í bekknum.  

 

Ákveðið skipulag er fyrir einstaka nemanda, ef hann t.d. ræður ekki við meira um hádegið þá 

er rætt við umsjónarkennarann og stuðningsfulltrúi fer yfir námsefnið með nemenda einum og 

sér eða þá að eitthvað er gert til tilbreytingar. Að mati rýnihóps þyrfti að vera til hegðunarver í 

skólanum, nemandi með hegðunarfrávik  fer hugsanlega í námsver. Ekki virðist alltaf ljóst 

hvernig á að bregðast við nemendum með náms- og hegðunarlegar sérþarfir og er eins og 

menn eigi erfitt með að átta sig á úrræðum sem eru í boði og hvernig á að taka á þessum 

málum, segir einn í rýnihópi um sérkennslu. Einnig kemur fram að sérkennurum finnst erfitt 
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að raða niður stuðningi á börn, hver á að vera í námsveri og hver á að gera hitt og þetta, erfitt 

þar sem börn eru sum mjög illa stödd og alltaf einhver sem sitja á hakanum og þurfa meiri 

stuðning.  

 

Upplýsingaflæði - samskipti 

Stigsfundir eru einu sinni í mánuði og mæta sérkennarar á þá. Kennarar hafa leið að 

lausnarteymi og sérkennarar mæta á stigsfundi. Töluvert mörg börn hafa teymi í kringum sig. 

Það gott fyrir sérkennara að koma á teymisfundi til að hafa samskipti við kennarana, þar eru 

ýmis mál borin upp. 

 

Foreldrar eru með samskipti í gegnum Mentor. Samskipti við foreldra eru góð vegna barna 

með sérþarfir. Mörg teymi sem þroskaþjálfi sér um og foreldrar koma þar inn. Samskiptabók 

gengur á milli heimilis og skóla.  

  

Í rýnihópi foreldra kemur fram að það sé þungt í vöfum að fá lausn á vanda nemenda, s.s. 

lengri prófatíma vegna lesblindu, „það þarf alltaf að tala um þetta á hverju einasta hausti við 

nýja kennara“ og henni finnst hún þurfa að koma með lausnirnar sjálf, þó viðmótið sé gott og 

viljinn fyrir hendi þurfi mikið að fylgja málum eftir til að þau komist í framkvæmd. 

 

Ráðgjöf - Þjónustumiðstöð 
Starfsfólk getur leitað til þroskaþjálfa og þar er fundur einu sinni í viku. Ráðgjöf er ekki 

formleg en á fundum er talað saman um málin. Kennarar leita til þroskaþjálfa og einnig til 

sérkennarans.  

 

Til að allt gangi vel fyrir sig þarf góðan starfsanda meðal kennara í skólanum að mati 

rýnihóps um sérkennslu, það þarf að viðhalda honum og minna oftar á það. Kennarar í 

sérkennslunni þurfa líka stuðning og þarf alltaf að endurnýja og kynna það aftur og aftur það 

sem er í gangi.  

 

Miðgarður tekur við málum frá skóla og þá koma sálfræðingar og veita ráðgjöf til kennara. 

Þegar vinna á með barn mætast aðilar sem halda utan um einstök börn í teymi.  

 

Lausnateymi  er starfandi við skólann sem kennarar geta leitað til að eigin frumkvæði. 

Tilgangur með teyminu er að styðja kennara til að hafa nemendur með sértækan námsvanda 

sem mest með bekknum í náminu (Skólanámskrá Víkurskóla). Einn af reyndum kennurum 

skólans stýrir lausnateyminu og þar er einnig þroskaþjálfi og sérkennari. Lausnateymið fundar 

eftir þörfum. Verið að ræða um að gera lausnateymið markvissara og er í gangi 

þróunarverkefni um það.  

 

Nemendaverndarráð fundar reglulega. Í því sitja skólastjórar, umsjónarmaður sérkennslu, 

námsráðgjafi og sálfræðingur og skólahjúkrunarfræðingur. Skólastjóri stýrir fundunum eftir 

ákveðnu ferli. Kennarar með samþykki foreldra og/eða foreldrar geta vísað málum til ráðsins 

(Skólanámskrá Víkurskóla). 

 

Ábendingar  

 Í skólanámskrá kemur fram að unnið er eftir hugmyndafræði um skóla án 

aðgreiningar. 

 Lögð er áhersla á að skilgreina vanda sem upp kemur og velja úrræði í samræmi við 

greiningar.  

 Yfirþroskaþjálfi heldur utan um skipulag sérkennslu ásamt skólastjóra og stoðteymi.  
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 Sérkennsla fer ýmist fram inni í bekk eða í námsveri, en mest er unnið í litlum hópum 

með börnin eða með einstaklinga.  

 Ekki virðist alltaf ljóst hvernig á að bregðast við nemendum með náms- og 

hegðunarlegar sérþarfir og er eins og menn eigi erfitt með að átta sig á úrræðum sem 

eru í boði.  

 Lausnateymi  er starfandi við skólann sem kennarar geta leitað til að eigin frumkvæði. 

 

Skólaþróun og mat 

Í þróunaráætlun Víkurskóla (umbótaáætlun) fyrir skólaárin 2007-2009 er fjallað um 

þróunarverkefni um samstarf leikskólans Hamra og Víkurskóla um einstaklingsmiðaða 

skólabyrjun. Haustið 2006 var stofnuð forskóladeild í Víkurskóla þar sem starfa saman 

grunnskólakennari og leikskólakennarar auk þess sem list- og verkgreinakennarar Víkurskóla 

koma að starfinu. Elstu nemendur leikskólans koma 2x í viku 80 mínútur í senn í 

forskóladeildina. Unnið er eftir söguramma og byggt á leik. Áfangamat hefur farið fram og 

var niðurstaða þess að vel hefði tekist til með verkefnið. 

 

Önnur þróunarverkefni skólans eru að útfæra og innleiða vinnubrögð tengd markmiðum, 

áætlunum og námsmati, lestrar og ritunarmarkmið hafa verið unnin, og markmið fyrir list- og 

verkgreinar, en gerð stærðfræðimarkmiða var frestað. Gefnar hafa verið út áætlanabækur fyrir 

nemendur í 1.-10. bekk, í þær skrá nemendur vikuáætlun sína og setja sér námsmarkmið fyrir 

hverja önn. Bækurnar eru um leið samskiptabækur milli heimilis og skóla. 

 

Sjálfsmatsskýrsla fyrir Víkurskóla var síðast gerð árið 2006, í henni var greint frá innra mati 

og aðferðaáætlun um framhald þeirrar vinnu. Henni var m.a. ætlað að gefa foreldrum 

upplýsingar um starfsemi skólans og áætlanir um úrbætur. Matsáætlun fyrir árin 2006-2010 

liggur fyrir, þar er greint frá hvenær og með hvaða hætti skal meta helstu þætti skólastarfsins 

út frá spurningum, s.s. Eru nemendur að ná árangri í námi? Hvernig eru samskipti, líðan og 

viðhorf starfsfólks? Fá foreldrar greinargóðar upplýsingar um skólastarfið? Nánari útfærslu 

á matsáætlun fyrir skólaárið 2008-2009 er að finna í sérstakri skýrslu, þar kemur fram hvernig 

skólinn hyggst standa að innra mati á skólaárinu og er verkefnum raðað niður á mánuði 

skólaársins og tilgreint hver ber ábyrgð á matinu.  

 

Niðurstöður úr nokkrum matsþáttum liggja fyrir, s.s. úr könnun meðal foreldra á foreldradegi 

þar sem koma fram athugasemdir og ábendingar um skólastarf, stöðumæling á lestrarhraða og 

viðhorfum til lestrar, mat á árshátíð og öskudegi og mat á PBS. Í þróunaráætlun kemur fram 

hvernig skólinn hyggst bregðast við niðurstöðum matsins.  

 

Í sjálfsmatsáætlun fyrir skólaárið 2008-2009 kemur fram að matið hefur verið í umsjón 

skólastjórnenda undanfarin ár en fyrirhugað er að stofna þróunarteymi sem í munu sitja þrír 

kennarar auk skólastjórnenda. Einnig er fyrirhugað að kynna niðurstöður sjálfsmats reglulega 

á heimasíðu skólans og nota þær til styrk- og veikleikagreiningar og gerðar umbótaáætlunar 

(Sjálfsmatsáætlun Víkurskóla, s. 10). 

 

Ábendingar  

 Í þróunaráætlun (umbótaáætlun) Víkurskóla fyrir skólaárin 2007-2009 er fjallað um 

tvö þróunarverkefni; samstarf leikskólans Hamra og Víkurskóla og vinnubrögð tengd 

markmiðum, áætlunum og námsmati. 

 Sjálfsmatsskýrsla fyrir Víkurskóla var síðast gerð árið 2006, í henni var greint frá 

innra mati og aðgerðaáætlun um framhald þeirrar vinnu.  
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 Matsáætlun fyrir árin 2006-2010 liggur fyrir, þar er greint frá hvenær og með hvaða 

hætti skal meta helstu þætti skólastarfsins á árinu út frá matsspurningum.  

 Niðurstöður úr nokkrum matsþáttum liggja fyrir, s.s. úr könnun meðal foreldra á 

foreldradegi þar sem koma fram athugasemdir og ábendingar um skólastarf. 

 Í þróunaráætlun kemur fram hvernig skólinn hyggst bregðast við niðurstöðum matsins.  

 Í sjálfsmatsáætlun fyrir skólaárið 2008-2009 kemur fram að fyrirhugað er að stofna 

þróunarteymi sem í munu sitja þrír kennarar auk skólastjórnenda, kynna niðurstöður 

sjálfsmats reglulega og nota þær til styrk- og veikleikagreiningar og gerðar 

umbótaáætlunar. 

 

Virk upplýsingamiðlun 

Heimasíða  

Heimasíða Víkurskóla hefur nýlega verið endurgerð. Síðan er nokkuð aðgengileg og fréttir 

uppfærðar reglulega. Auðvelt er að átta sig á því hvar upplýsingar er að finna, en djúpt á 

sumum, s.s. upplýsingum um skólaráð í handbók og upplýsingum um sjálfsmat og 

þróunarverkefni. Í rýnihópi foreldra kom fram gagnrýni á heimasíðuna og fannst foreldrum að 

hún væri ekki aðgengileg fyrir foreldra. 

 

Flestar upplýsingar eru á síðunni sem þar eiga að vera. Skólanámskrá og starfsáætlun er birt 

og einnig námskrár árganga og greina, einnig þróunarverkefni, sjálfsmat og umbótaáætlun á 

heimasíðunni. Upplýsingar vantar um kennslu nýbúa og um nemendafélagið (sjá fylgiskjal, 

gátlisti um skólanámskrá). 

 

Ábendingar  

 Heimasíða Víkurskóla hefur nýlega verið endurgerð. Síðan er nokkuð aðgengileg og 

fréttir uppfærðar reglulega.  

 Flestar upplýsingar eru á síðunni sem þar eiga að vera. Skólanámskrá og starfsáætlun 

er birt og einnig námskrár árganga og greina svo og þróunarverkefni, sjálfsmat og 

umbótaáætlun. 

 Í rýnihópi foreldra kom fram gagnrýni á heimsíðuna og fannst foreldrum að hún væri 

ekki aðgengileg fyrir foreldra. 

Skólanámskrá og starfsáætlun 

Stefna skólans kemur skýrt fram í þeim gögnum sem skilað er í skólanámskrá. Leiðarljós 

skólans eru: virðing, virkni velvild.  

 

Skólanámskrá Víkurskóla skiptist í bekkjarnámskrár, handbókina Víking og 

starfsmannahandbók. Í námskrám er fjallað um meginmarkmið skólans, almenn markmið 

árgangsins eða árganganna og birt markmið einstakra námsgreina eftir árgöngum, markmið, 

kennsluhættir, námsmat og námsefni. Í skólanámskránni er einnig að finna ýmsar 

viðbragðsáætlanir, s.s. eineltisvarnaráætlun, vanlíðunaráætlun, áætlun gegn ofbeldi, 

fordómaáætlun og áfallaáætlun. Í handbók er að finna hagnýtar upplýsingar upplýsingar um 

skólann og skólastarf, upplýsingar um heimanám, mat og nesti, skólareglur, agaferil og 

skólasóknarreglur og agakerfið PBS. Fjallað er um stoðkerfi og sérkennslu, heilsugæslu og 

frístundaheimilið Vík. Í starfsmannahandbók eru birt leiðarljós skólans í samskiptum þar sem 

m.a. kemur fram áhersla á jákvæðni, virðingu, hrós og uppbyggilega gagnrýni. Einnig eru þar 

ýmsar hagnýtar upplýsingar fyrir starfsmenn, fundaskipulag og verkáætlun teymisvinnu. 
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Fjallað er um nær alla þætti í skólanámskrá og starfsáætlun Víkurskóla sem samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla eiga að birtast í skólanámskrá skóla og þeim sem samkvæmt 

starfsáætlun Reykjavíkurborgar skal setja fram.  

 

Þættir sem ekki koma fram eru: 

 hvort skólanámskráin var unnin í samráði við starfsfólk, foreldra og nemendur 

 móttökuáætlun fyrir innflytjendur 

 verklagsreglur um slysavarnir 

 lýsing á samstarfi við grenndarsamfélagið 

 tengsl við atvinnulífið  

 upplýsingar um alþjóðlegt samstarf 

(sjá nánar fylgiskjal, gátlisti um skólanámskrá). 

 

Námskrár fyrir árganga og greinar 

Í námskrám er fjallað um meginmarkmið skólans, almenn markmið árgangsins eða 

árganganna og birt markmið einstakra námsgreina eftir árgöngum, markmið, kennsluhættir, 

námsmat og námsefni. Kennsluáætlanir eru ýmist gerðar fyrir önnina eða skólaárið og skipt 

upp í tímabil, oftast viku eða mánuð í senn. Þar er fjallað um viðfangsefni, verkefnaskil, 

kannanir, námsmat og heimanám eftir tímabilum.í nokkrum tilvikum er greint frá markmiðum 

námsins í kennsluáætlun. 

 

Námskrár og kennsluáætlanir fylgja að því er best verður séð Aðalnámskrá í öllum 

meginatriðum. 

 

Ábendingar  

 Stefna skólans í námi og kennslu kemur skýrt fram í gögnum og á heimasíðu. 

 Fjallað er um nær alla þætti í skólanámskrá og starfsáætlun Víkurskóla sem samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla eiga að birtast í skólanámskrá skóla og þeim sem samkvæmt 

starfsáætlun Reykjavíkurborgar skal setja fram. Umfjöllun um eftirtalda þætti vantar: 

o hvort skólanámskráin var unnin í samráði við starfsfólk, foreldra og nemendur 

o móttökuáætlun fyrir innflytjendur 

o verklagsreglur um slysavarnir 

o lýsing á samstarfi við grenndarsamfélagið 

o tengsl við atvinnulífið  

o upplýsingar um alþjóðlegt samstarf 

 Gefnar eru út námskrár og kennsluáætlanir fyrir hvern árgang og hverja námsgrein. 

 

Öruggt, heilnæmt og vistvænt skólaumhverfi 

Umhverfisstefna hefur verið unnin í Víkurskóla og áætlun um vistvænt skólaumhverfi. 

Víkurskóli er Grænfánaskóli og hefur hlotið Grænfána Landverndar fyrir umhverfisstefnu 

sína. Starfandi er við skólann umhverfisráð skipað fulltrúum úr öllum árgöngum, verkefni 

þess er að halda umhverfisstefnu skólans á lofti og virkja nemendur. Umhverfismennt er 

sjálfsagður þáttur í náttúrufræðikennslu við skólann. Allir nemendur fá vatn eða mjólk með 

morgunhressingu þeim að kostnaðarlausu, foreldrar eru hvattir til að senda börn sín með holla 

og hóflega morgunhressingu. Samkvæmt umhverfisstefnu eru drykkir í einnota umbúðum 

ekki leyfðir og nemendur hvattir til að nota nestisbox en ekki einnota umbúðir um nesti. 
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Samkvæmt foreldrakönnun vorið 2008 hefur ánægja foreldra í Víkurskóla með aðstöðu 

skólans hækkað mikið miðað við síðustu kannanir. Hér er átt við spurningar um almennt 

ástand húsnæðis, aðstöðu fyrir verklegar greinar, möguleika á tómstundaiðkun að loknum 

skóladegi, aðstöðu til íþróttaiðkunar og aðstöðu til að matast. Nema hækkanirnar í þessum 

spurningum frá hálfum upp í heilan sé miðað við heildarmeðaltal áranna 2000-2006. Í 

rýnihópi foreldra kemur fram að aðstaða úti sé ekki góð fyrir yngstu nemendur, einnig 

óánægja með mötuneyti. Nemendum í rýnihópi finnst vanta aðstöðu í frímínútum og finnst 

stólar óþægilegir. 

 

Rýmingaráætlun liggur fyrir og brunaæfingar fara fram tvisvar á skólaárinu, þar af er annarri 

lokið.  

 

Í áhættumati fyrir Víkurskóla frá 2007 var farið yfir húsnæði og aðstöðu og 

vinnuverndarþætti. Vinnuumhverfisvísir Vinnueftirlitsins var notaður við matið sem 

öryggistrúnaðarmaður við skólann ásamt þremur kennurum framkvæmdu. Flestir þættir voru 

metnir í lagi en fram kemur að athuga þarf hávaðamörk í matsal og kaffistofu starfsmanna. 

Heilbrigðiseftirlit framkvæmdi hávaðamælingu í matsal og var niðurstaðan að hávaðinn væri 

innan viðmiðunarmarka. Áhættumatið hefur síðan verið uppfært árlega og brugðist við þeim 

þáttum sem reglulegt eftirlit dregur fram. 

 

Ábendingar  

 Umhverfisstefna hefur verið unnin í Víkurskóla og áætlun um vistvænt skólaumhverfi. 

Víkurskóli er Grænfánaskóli og hefur hlotið Grænfána Landverndar fyrir 

umhverfisstefnu sína.  

 Starfandi er við skólann umhverfisráð skipað fulltrúum úr öllum árgöngum, verkefni 

þess er að halda umhverfisstefnu skólans á lofti og virkja nemendur. 

 Ánægja foreldra með almennt ástand húsnæðis, leikaðstöðu á skólalóð, og gæslu á 

skólalóð er meiri nú en áður.  

 Í rýnihópi foreldra kemur fram að aðstaða úti sé ekki góð fyrir yngstu nemendur, 

einnig óánægja með mötuneyti. 

 Nemendum í rýnihópi finnst vanta aðstöðu í frímínútum og finnst stólar óþægilegir. 

 Áhættumat frá 2007 liggur fyrir. Flestir þættir voru metnir í lagi en fram kemur að 

athuga þarf hávaðamörk í matsal og kaffistofu starfsmanna 

 Rýmingaráætlun liggur fyrir og brunaæfingar fara fram tvisvar á skólaárinu, þar af er 

annarri lokið.  
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Mannauður 

Starfsmenn og líðan  

Alls starfa 51 starfsmenn í Víkurskóla haustið 2008 í um 46 stöðugildum.  

 

Í viðhorfakönnun sem framkvæmd var meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar vorið 2008 fékk 

fullyrðingin „Á heildina litið er ég ánægður í starfi“ þriðja lakasta gildið (3,52) í Víkurskóla 

af grunnskólum borgarinnar (heildarmeðaltalið er 3,92). Spurningin „Mér finnst góður 

starfsandi ríkja á mínum vinnustað“ var einnig á aðgerðabili
5
, með gildið 3,64 (meðaltalið var 

4,10) og töluvert lægra en gildi skólans við þessari spurningu í vinnustaðagreiningunni 2007 

(4,00). Svarhlutfall í greiningunni 2007 var 89% en svarhlutfall skólans  í viðhorfakönnuninni 

2008 var töluvert lægra eða 55,8% (meðalsvarhlutfall var 66%). 

Í vinnustaðagreiningunni 2007 mældust tíu mestu frávik Víkurskóla frá grunnskólum í heild 

öll jákvæðari en almennt í grunnskólum borgarinnar: 

 

 Á sl. sex mánuðum hefur yfirmaður minn rætt við mig um hvernig ég stend mig í 

starfi. 

 Ég hef fengið hrós eða viðurkenningu fyrir vel unnin störf á síðustu vikum.  

 Næsti yfirmaður minn drífur verkefni áfram.  

 Næsti yfirmaður minn hrósar mér fyrir vel unnin störf.  

 Hversu skýr eða óskýr markmið hefur þinn vinnustaður/skóli sett sér fyrir þetta 

skólaár? 

 Reykjavíkurborg hefur skýra framtíðarsýn í menntamálum. 

 Ég er hvattur/hvött til að koma með hugmyndir um hvernig má gera betur. 

 Reykjavíkurborg leggur metnað sinn í að byggja upp góðan skóla. 

 Ég fæ þá þjálfun og fræðslu sem nauðsynleg er til að standa mig vel í starfi. 

 Ég hef þau tæki og gögn sem nauðsynleg eru til að sinna starfi mínu vel.  

 

Í rýnihópum og viðtölum kom fram að starfsfólkið væri almennt ánægt í starfi sínu í 

Víkurskóla, það væri „léttur og góður mórall“. Það kom fram að starfsmannahópurinn 

blandaðist vel,  en þreytu og vinnuálag bar töluvert á góma og rætt um að vinnuálag hefði 

verið meira í vetur en áður, m.a. vegna forfallakennslu. Það kom einnig fram að í skólanum 

væri sterkur kjarni starfsfólks en andinn hefði oft verið betri, það hefðu verið miklar 

mannabreytingar í haust, mikil forföll vegna veikinda og kennarar að hætta sem hefur aukið 

álag. Lítil þátttaka hefur undanfarið verið í félagslífi starfsmanna og viðburðum utan 

vinnutíma.  

 

Samstarf 

Fundir í Víkurskóla fylgja reglubundnu mynstri, fastur fundartími er á þriðjudögum, þá eru 

starfsmanna- eða kennarafundir, teymisfundir eða stigsfundir frá 14:40-16:00. Teymisfundir 

eða vinnuhópafundir eru einnig á fimmtudögum frá 14:40-16:00.  

 

                                                 
5
 Niðurstöðum í vinnustaðagreiningu er skipt í þrjú svæði, styrkleikabil 4.20-5.00, starfhæft bil 3.70-4.19 og 

aðgerðabil 1.00-3.69. 
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Teymisvinna kennara er hluti af stefnu skólans, þeir sem kenna saman í einum eða tveimur 

árgögnum vinna saman í teymi, þar er unnin áætlun fyrir nám og kennslu og haft samráð um 

vinnusvæði og hópa. 8-10 kennarar mynda hvert teymi, list- og verkgreinakennarar mynda 

teymi og síðan er stoðteymi og stjórnendateymi. Skólastjórnendur skipta með sér að fara inn í 

teymin og vinna með þeim. 

 

Í viðhorfakönnuninni 2008 fær fullyrðingin „Samvinna er góð á mínum vinnustað“ gildið 

3,89  sem er aðeins lægra en meðaltalsgildi MSR (4,10).  Fullyrðingin „Starfsfólk á mínum 

vinnustað miðlar þekkingu sín á milli“ er mjög nálægt meðaltali (4,04 miðað við 4,03 sem er 

heildarmeðaltalið). Í vinnustaðagreiningunni 2007 mældust viðhorf við fullyrðingunni 

„Starfsfólk á mínum vinnustað/skóla vinnur sem ein heild“ hærri (3,97) en heildarmeðaltal 

(3,61).  

 

Á rýnifundi með kennurum kom fram að samstarf væri gott, fólk á vinnustaðnum hjálpaðist 

að og vel var talað um annað starfsfólk skólans. Kennarar hefðu ákveðinn sveigjanleika þó 

fundarseta væri nokkuð stíf, t.d. til að skreppa frá ef þeir þyrftu á að halda. Það var rætt að 

teymin væru góð og skipulag þeirra sömuleiðis, kennarar löguðu sig að aðstæðum. Kennarar 

lýstu góðu samstarfi við stjórnendur, þær væru sýnilegar og hlúðu vel að starfsmönnum. 

Einnig lýstu list- og verkgreinakennarar góðu samstarfi við umsjónarkennara, mikið af 

þemaverkefnum væri í gangi og þá tækju allir kennarar þátt. Það kom fram að list- og 

verkgreinakennarar fyndu ekki fyrir neinni aðgreiningu á milli þeirra og almennra kennara en 

þeir töldu áherslu skólans á list- og verkgreinar vera helstu ástæðu þess. Það kom einnig fram 

að það væri ekki hópa- eða klíkumyndun í starfsmannahópnum.  

 

Á rýnifundi með starfsmönnum kom fram að góð samskipti væru við kennara. Erlendu 

starfsmennirnir sögðu kennara almennilega þó þeir væru í litlum samskiptum við þá en 

starfsmannafundir væru þeim erfiðir þar sem þeir skildu illa það sem fram færi. Það kom 

raunar fram að tungumálaörðugleikar væru þess stundum valdandi að upplýsingar misfærust, 

t.d. væru stofur ekki alltaf nægilega vel frá gengnar þegar skólaliðar kæmu að til að þrífa. 

 

Það kom fram að upplýsingaflæði mætti bæta. Skýra mætti t.d. hverjir gegndu hlutverki 

teymisstjóra á stigunum og einnig þyrfti að kynna nýja starfsmenn betur og sýna þeim 

skólann, það hefði verið misbrestur á því sl. haust. Einnig mætti kynna það betur þegar 

kennaranemar koma.  

 

Ábendingar  

 Starfsánægja í skólanum mælist lægri en almennt í skólum í borginni (3.52 í 

Víkurskóla miðað við 3.96 í  skólum borgarinnar; viðhorfakönnun 2008). 

 Spurning um góðan starfsanda er undir meðaltali í skólum borgarinnar (3.64 í 

Víkurskóla miðað við 4.10 í  skólum borgarinnar; vinnustaðagreining 2007). 

 Í vinnustaðagreiningunni 2007 mældust tíu mestu frávik Víkurskóla frá grunnskólum í 

heild öll jákvæðari en almennt í grunnskólum borgarinnar. 

 Teymisvinna kennara er hluti af stefnu skólans, þar er unnin áætlun fyrir nám og 

kennslu og haft samráð um vinnusvæði og hópa. 

 Í rýnihópum og viðtölum kom fram að starfsfólkið væri almennt ánægt í starfi sínu í 

Víkurskóla, það væri „léttur og góður mórall“, samstarf væri gott, fólk á vinnustaðnum 

hjálpaðist að og vel var talað um annað starfsfólk skólans.  

 Upplýsingaflæði má bæta og kynningu fyrir nýja starfsmenn. 
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Samstarf og samskipti við foreldra  

Í vinnustaðagreiningu 2007 fær spurningin „Þegar á heildina er litið, hversu góð eða slæm eru 

samskipti þín við foreldra?“ gildið 4,23  sem er nálægt meðaltalsgildi grunnskóla (4,32). Í 

viðhorfakönnun 2008 er hærra hlutfall  starfsmanna Víkurskóla sem telur sig verða fyrir 

áreitni/einelti frá nemendum og foreldrum en almennt á MSR (42,9% svarenda í Víkurskóla 

telja sig hafa orðið fyrir áreitni miðað við meðaltalshlutfallið 30,5%). Hlutfall þeirra sem telja 

sig hafa orðið fyrir einelti frá nemendum/foreldrum á síðustu 12 mánuðum er hærra í 

Víkurskóla (7,1) en meðaltalshlutfall MSR (3,9%).  

 

Viðtöl við foreldra eru þrisvar á ári, bekkjarkvöld eru tvisvar til þrisvar yfir veturinn. 

Foreldrar eru velkomnir í heimsókn en kennurum þykir gott að vita af því fyrirfram. Þegar 

samstarf og samskipti við foreldra voru rædd í rýnihópum var það á jákvæðum nótum,  

starfsfólk lýsti almennt góðu samstarfi við foreldra. Kennarar lýstu því brugðist væri mjög 

skjótt við málum einstaklinga sem upp koma, foreldrar kallaðir á fund og reynt að leiða mál til 

lykta. Rætt var um mikilvægi þess að samskipti á Mentor væru á jákvæðum nótum .  

 

Einhverjir foreldrar hafa verið óánægðir með stefnu skólans varðandi samkennslu. Það kom 

fram hjá kennurum að stöðugt þyrfti að vera rökstyðja þetta kennslufyrirkomulag. Einn 

fulltrúi í rýnihópi orðaði þetta sem svo að það þyrfti „alltaf að vera selja hugmyndina“ og að 

skólinn gæti gert betur í því að hafa foreldra með og upplýsa þá. 

 

Ábendingar  

 Í vinnustaðagreiningu 2007 fær spurningin „Þegar á heildina er litið, hversu góð eða 

slæm eru samskipti þín við foreldra?“ gildið 4,23  sem er nálægt meðaltalsgildi 

grunnskóla (4,32). 

 Í viðhorfakönnun 2008 er hærra hlutfall  starfsmanna Víkurskóla sem telur sig verða 

fyrir áreitni/einelti frá nemendum og foreldrum en almennt á MSR (42,9% svarenda í 

Víkurskóla telja sig hafa orðið fyrir áreitni miðað við meðaltalshlutfallið 30,5%).  

 Hlutfall þeirra sem telja sig hafa orðið fyrir einelti frá nemendum/foreldrum á síðustu 

12 mánuðum er hærra í Víkurskóla (7,1) en meðaltalshlutfall MSR (3,9%).  

 Starfsfólk  í rýnihópum lýsti almennt góðu samstarfi við foreldra. 

 Einhverjir foreldrar hafa verið óánægðir með stefnu skólans varðandi samkennslu. Það 

kom fram hjá kennurum að stöðugt þyrfti að vera rökstyðja þetta kennslufyrirkomulag. 

Viðvera starfsmanna  

Farið var yfir forföll starfsmanna á haustönn 2008. Þar sem fjarvera var skráð ýmist sem 

stundir (kennslustundir) eða dagar var farin sú leið að reikna fjarveru í 1 dag sem 5.4 

kennslustundir.
6
 Að meðaltali voru kennarar fjarverandi í 38 kennslustundir á önninni

7
, undir 

fjarveru falla veikindi og leyfi vegna símenntunar eða af persónulegum ástæðum. Þetta þýðir 

að kennarar hafa að meðaltali verið fjarverandi 7 kennsludaga á haustönn 2008. 

 

Ábendingar  

 Skoða þarf hvort fjarvera starfsmanna tengist álagi í starfi. 

 

                                                 
6
 Kennsluskyldu, 27 stundir á viku, er deilt á 5 daga. 

7
 Vetrarorlof og barnsburðarleyfi eru þá ekki með talin. 
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Símenntun og starfsþróun 

Í símenntunaráætlun fyrir Víkurskóla skólaárið 2008-2009 er námskeiðum og fræðslufundum 

raðað niður og dreift á skólaárið. Áhersluatriði í símenntun fyrir skólaárið eru m.a. innleiðing 

á PBS, framkvæmd Olweusar-áætlunar, samskiptiog gott samstarf og tímastjórnunar-

námskeið. Einnig er í áætluninni gert ráð fyrir námskeiði í notkun Mentor forritsins og 

kennslu á netkerfi skólans og póstforrit. Í starfsmannahandbók er eyðublað til skráningar á 

símenntun einstakra starfsmanna sem afhenda skal í starfsmannasamtali. Útfyllt eyðublöð eru 

geymd í persónumöppu starfsmanns. Starfsmenn eru hvattir til að skrá einnig óformlega 

fræðslu. Fram kom að skólatjórar eru í framhaldsnámi.  

 

Þær  fullyrðingar í vinnustaðagreiningunni 2007 sem greindu viðhorf til starfsþróunar, 

þjálfunar og fræðslu mældust með töluvert hærra  gildi í Víkurskóla en í grunnskólum 

almennt. Fullyrðingin  „Yfirmaður minn eða vinnufélagi hvetur mig til að þróast í starfi“ fékk 

gildið 4,16 (3,76 var heildarmeðaltalsgildi grunnskólanna). Einnig fékk  fullyrðingin  „Ég fæ 

þá þjálfun og fræðslu sem nauðsynleg er til að standa mig vel í starfi“ gildið 4,10 (miðað við 

heildarmeðaltalsgildi 3,58). Í viðhorfakönnuninni vorið 2008 fær skólinn gildið 4,18 við 

fullyrðingunni „Ég hef fengið tækifæri til starfsþróunar og símenntunar á síðustu 12 

mánuðum“ (4,02 var heildarmeðaltalsgildið fyrir MSR). Spurningin „Ég tel að nýir 

starfsmenn fái nauðsynlega fræðslu og þjálfun í upphafi starfstíma“ fær gildið 3,36 (3,08 er 

heildarmeðaltal MSR).  

 

Símenntun var rædd í viðtali við stjórnendur og í rýnihópi list- og verkgreinakennara.  Þar 

kom fram að list- og verkgreinakennarar nýttu þau tækifæri sem gæfust til símenntunar. 

Stjórnendur lýstu ánægju með námsferðir sem hafa verið farnar á vegum Menntasviðs á 

undanförnum árum.  

 

Í viðhorfakönnuninni 2008 höfðu 78,6 % þeirra sem svöruðu farið í starfsþróunarsamtal á 

síðustu 12-15 mánuðum. Starfsmannasamtöl voru rædd í rýnihópi kennara þar sem þau voru 

sögð hafa nýst vel og skilað árangri. 

 

Ábendingar – sterkir og veikir þættir 

 Í símenntunaráætlun fyrir Víkurskóla skólaárið 2008-2009 er námskeiðum og 

fræðslufundum raðað niður og dreift á skólaárið.  

 Viðhorf til starfsþróunar, þjálfunar og fræðslu mældust með töluvert hærra  gildi í 

Víkurskóla en í grunnskólum almennt (vinnustaðagreining 2007). 

 Í viðhorfakönnuninni vorið 2008 fær skólinn gildið 4,18 við fullyrðingunni „Ég 

hef fengið tækifæri til starfsþróunar og símenntunar á síðustu 12 mánuðum“ (4,02 

var heildarmeðaltalsgildið fyrir MSR).  

 Samkvæmt könnun hafa 78,6 % starfsmanna farið í starfsþróunarsamtal á síðustu 

12-15 mánuðum. Í rýnihópi  voru þau sögð hafa nýst vel og skilað árangri. 

 

Jafnrétti og jafnræði 

Í viðhorfakönnuninni 2008 fékk fullyrðingin „Jafnrétti kynja er virt á mínum vinnustað“ 

gildið 4,04 í Víkurskóla (meðaltalsgildið í borginni var 4,02) og fullyrðingin „Það er gætt 

jafnræðis og jafnréttis á gagnvart starfsmönnum á mínum vinnustað“ fékk gildið 3,68 sem er 

undir meðaltali í borginni (meðaltalsgildið var 3,88).  
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Ábendingar  

 Í viðhorfakönnuninni 2008 var Víkurskóli aðeins yfir meðaltali vinnustaða innan MSR 

þegar greind voru viðhorf til jafnréttis og jafnræðis á vinnustaðnum. 

 

Aðbúnaður 

Í viðhorfakönnuninni vorið 2008 mælist fullyrðingin „Ég hef aðgang að þeim tækjum og 

gögnum sem til þarf“  með gildið 4,24 miðað við heildarmeðaltal MSR sem er 3,74.  

 

Þegar rætt var um aðbúnað kom fram að mikill hávaði væri í skólanum og óróleiki töluverður 

sem skapaði álag á starfsfólkið. Rætt var hönnun skólans, skólabyggingin væri falleg en 

óhentug, t.d. vantaði rými fyrir geymslur og salurinn væri of lítill. Salerni frammi á gangi yllu 

óróleika þar sem nemendur þyrftu alltaf að labba fram.  Það kom fram ánægja með að 

fartölvur væru fyrir alla en umgengni um tölvuvagna mætti vera betri. Í rýnihópi list- og 

verkgreinakennara var rætt um að kennslutækin væru ekki nógu góð, væru meira „hobbýtæki“ 

frekar en tæki fyrir fagmenn. Einnig var rætt um að það ætti eftir að setja upp skjávarpa sem 

væru til. Í rýnihópi um sérkennslu kom fram að sérkennslunemendur leituðu í námsver vegna 

hávaða í almennu kennslustofunum. Það kom einnig fram að það vantar betra aðgengi að 

tölvum fyrir sérkennslu. 

 

    Ábendingar  

 Athuga þarf hvort hægt er að bæta aðbúnað á vinnustaðnum þar sem er ábótavant.  

 

Stjórnun og skipulag 

Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri skipta með sér verkum við stjórnun skólans og er 

verkaskipting þeirra nokkuð skýr og hefðbundin. Skólastjóri sér um ráðningar,  lengri leyfi 

starfsmanna, fjármál, nemendaverndarráð og samstarf við þjónustumiðstöð og skólayfirvöld. 

Aðstoðarskólastjóri hefur umsjón með daglegum forföllum kennara/starfsmanna, pöntun á 

námsbókum og Mentor.  Hún sér einnig um mætingar á unglingastigi og hefur einskonar 

deildarstjórn þar. Deildarstjóri er svo starfandi fyrir 1.-7. bekk í 75% starfi og hefur einnig 

umsjón með PBS teymi. Þær þrjár mynda stjórnunarteymi skólans. Starfslýsingar stjórnenda 

og starfsmanna liggja fyrir í skólanámskrá, þar kemur fram ábyrgðarsvið og helstu verkefni 

hvers þeirra. 

 

Stjórnendur eru með fasta fundi vikulega á föstudögum þar sem sett er niður vikuáætlun fyrir 

vikuna framundan. Auk þess er mikið samráð á milli þeirra daglega, þær undirbúa alla fundi 

saman og ræða dagskrá starfsmannafunda. Skólastjóri tekur á móti nemendum á morgnana og 

er oft í matsal í hádegi, aðstoðarskólastjóri fer öðru hvoru út í frímínútur og nemendur leita til 

töluvert til þeirra. 

 

Í viðtölum við stjórnendur kom fram að þær töldu aðgengi starfsmanna að sér gott, það væri 

opið inn til þeirra nema þegar þær væru í burtu. Þær reyna að skipuleggja dagana þannig að 

önnur þeirra sé alltaf við. Undanfarin misseri hefur mikil starfsmannavelta verið töluverð 

áskorun fyrir stjórnendur þar sem það þurfi nánast að innleiða stefnuna upp á nýtt eins og þær 

lýsa sjálfar. 

 

Í foreldrakönnun vorið 2008 segjast tæp 53% vera ánægð með stjórnunina, þar af segjast 22% 

vera mjög ánægð. Árin 2004 og 2002 var ánægjan yfir 80% og hefur því lækkað verulega. 

Meðaltalsánægjan er 3,5 og hefur lækkað úr 3,8 frá árinu 2006. Meðaltalið í borginni allri 
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fyrir árið 2008 er 4,0 og ánægja foreldra í Víkurskóla með stjórnunina því hálfum undir 

meðaltali. 

 

Í viðhorfakönnuninni 2008 fékk fullyrðingin „Mínum vinnustað/skóla er vel stjórnað“  aðeins 

lægra gildi í Víkurskóla en almennt á MSR (3,45 miðað við 3,73 sem er 

heildarmeðaltalsgildi).  Traust til næsta  yfirmanns mælist ögn lægra (gildið 4,14  miðað við 

heildarmeðaltalsgildið 4,22) og  gildi þess hve starfsfólk er ánægt með samskiptin við næsta 

yfirmann mælist einnig lægra (3,83 miðað við heildarmeðaltalið 4,18). Fullyrðingin 

„Ákvarðanir eru teknar út frá faglegum forsendum á mínum vinnustað/skóla“ fékk gildið 4,10 

í könnuninni  sem er aðeins yfir heildarmeðaltali (3,97). 

 

Fullyrðingar er lúta að hrósi og hvatningu eru á aðgerðabili í könnunni 2008 og fá lægra gildi 

en heildarmeðaltal MSR. Fullyrðingin „Ég fæ iðulega hvatningu frá næsta yfirmanni mínum“ 

fékk gildið 3,18  (3,58 heildarmeðaltal MSR) og „Mér er hrósað af mínum næsta yfirmanni 

þegar ég stend mig vel“ fékk gildið 3,45 (3,69 heildarmeðaltal MSR). Fullyrðingin „Mér 

finnst tekið tillit til skoðana minna og ábendinga um framkvæmd vinnunnar“ fékk gildið 3,62 

(3,88 heildarmeðaltal MSR). Hinsvegar mældist fullyrðingin „Upplýsingastreymi til 

starfsmanna á mínum vinnustað er gott“ með aðeins hærra gildi (3,72) en heildarmeðaltal 

MSR (3,50).  

 

Í rýnihópum lýsti starfsfólk almennt góðum samskiptum við stjórnendur, þær væru sýnilegar 

og kæmu vel fram. Ánægja er með það að skólastjóri er sýnilegur börnunum á morgnana. Það 

kom fram ábending um að þær mættu fara milli stofa á daginn en þær koma mikið inn í 

ákveðinn bekk sem er erfiður. Nemendur í rýnihópum nefna að skólastjórar séu strangir en 

líka hlýir. 

 

Sumir töldu stjórnendur gefa starfsmönnum góða endurgjöf, t.d. verkefnum kennara með 

nemendum og eins væri hrósað í tölvupósti. Aðrir sögðu að stjórnendur mættu hrósa meira og 

kennarar þyrftu að fá meiri endurgjöf á störf sín þannig að þeim væri ljóst að þeir væru á réttri 

leið. Einnig kom fram að aðgengi að stjórnendum væri gott, það væri yfirleitt hægt að ná í þær 

og  þær ýttu hlutum ekki frá sér. Rætt var um að stjórnendur blönduðust vel 

starfsmannahópnum og hlúðu vel að starfsmönnum. Það kom einnig fram að stjórnendur 

veittu starfsmönnum svigrúm til að skreppa frá ef þeir þyrftu á að halda.  

 

Stefna og áherslur Víkurskóla koma fram í skólanámskrá og birtast á heimasíðu skólans. 

Einkunnarorð skólans eru: virðing, virkni, velvild. Unnið er með þessi gildi í skólastarfinu. 

Foreldrar í rýnihópi telja að skólinn hafi markað sér stefnu, m.a. um samkennslu og vilji ekki 

„bakka út úr henni“ þrátt fyrir óánægju hóps foreldra. Hjá öðrum kemur fram að samkennsla 

og stórir hópar hafi kosti, s.s. að auðvelt sé að skipta hópnum upp eftir áhuga eða getu.   

 

Almennt virðast starfsmenn þekkja vel stefnu og markmið skólans. Í vinnustaðagreiningu árið 

2007 fékk spurningin „Hversu skýr eða óskýr markmið hefur þinn vinnustaður/skóli sett sér 

fyrir þetta skólaár?“ gildið 4,32 sem er á styrkleikabili. Í viðhorfakönnun 2008 fær spurningin 

„Ég tel mig þekkja markmið og stefnu  vinnustaðar míns“ gildið 4,45 (meðaltalið var 4,21). 

 

 

Ábendingar  

 Í foreldrakönnun vorið 2008 segjast um 53% foreldra vera ánægð með stjórnunina í 

Víkurskóla.  Meðaltalsánægjan er 3.5 en 4.0 að meðaltali í borginni. 
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 Flestar fullyrðingar í viðhorfakönnun starfsmanna er mæla viðhorf til stjórnunar fá 

aðeins lægra gildi í Víkurskóla en að meðaltali í grunnskólum borgarinnar. 

 Í rýnihópum lýsti starfsfólk almennt góðum samskiptum við stjórnendur, þær væru 

sýnilegar og kæmu vel fram.  

 Stefna og áherslur Víkurskóla koma fram í skólanámskrá og á heimasíðu skólans.  

 Almennt virðast starfsmenn meta það sem svo að skólinn hafi sett sér skýr markmið 

fyrir skólaárið, skv. vinnustaðagreiningu árið 2007 og þeir telja sig þekkja markmið og 

stefnu vinnustaðarins, skv. viðhorfakönnun 2008. 



 36 

Fjármál 

Úthlutun fjármagns og rekstraráætlun  

Í stefnukorti Menntasviðs fyrir 2008 er markmiðið í víddinni fjármál: Góð og hagkvæm 

nýting og stýring fjármála. 

 

Grunnskólar Reykjavíkur fá úthlutað fjármagni til reksturs samkvæmt reiknilíkani 

Menntasviðs  þar sem helstu viðmið eru nemendafjöldi og stærð húsnæðis.  

 

Skólum er gert að skila rekstraráætlun til fjármálaþjónustu Menntasviðs þar sem fram kemur 

hvernig þeim fjármunum sem skólinn fær til reksturs hvert fjárhagsár verður ráðstafað. 

Menntasvið yfirfer rekstraráætlun og metur hvort hún er innan fjárheimilda.  Víkurskóli 

skilaði rekstraráætlun fyrir árið 2008 á tilsettum tíma og var hún innan fjárheimilda skólans. 

Fjárhagsleg staða skólans  

Heildarfjárheimildir Víkurskóla fyrir árið 2007 voru að upphæð 252,625 þús. kr., þar með er 

talin úthlutun til sérkennslu og kennslu nýbúa. Útgjöld ársins námu 248,293 þús. kr.  

 

Heildarfjárheimildir Víkurskóla fyrir árið 2008 voru að upphæð 304,188 þús. kr., þar með er 

talin úthlutun til sérkennslu og kennslu nýbúa. Útgjöld ársins námu 301,096 þús. kr.  

 

Ábendingar  

Gæta þarf að góðri og hagkvæmri nýtingu og stýringu fjármála. 
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Greining 
Styrkleikar: Stefna skólans er skýr og henni er markvisst fylgt eftir í framkvæmd, lögð er 

áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti og góða kennslu í list- og verkgreinum. Hár 

framfarastuðull í íslensku og stærðfræði milli 4. og 7. bekkjar (2006). 

 

Veikleikar: Slakur árangur nemenda í Pisa 2006. Hátt hlutfall nemenda í 2. bekk sem ekki les 

sér til gagns. Í kennslu varð í nokkrum tilvikum vart við óróleika nemenda og los. 

 

Ögranir: Hluti foreldra er ósáttur við stefnu skólans um samkennslu og stóra hópa. 

Námsárangur nemenda misgóður eftir árgöngum.  

   

Tækifæri: Efla samstarf við foreldra og samstöðu um leiðir að markmiðum. Vinna að bættum 

árangri í lestri. Efla bekkjarstjórnun. 

 

Samantekt ábendinga 

Skólastarf 
Nám og kennsla 

 Árangur nemenda í lestri í 2. bekk 2008 er lakari en í grunnskólum Reykjavíkur að 

meðaltali (63% miðað við 72% í borginni allri) og mun lægra hlutfall nemenda í 

Víkurskóla telst geta lesið sér til gagns en að meðaltali (44% miðað við 67% í borginni 

allri).  

 Árangur nemenda vorið 2008 er lakari en undanfarin ár. 

 Meðaltalsárangur nemenda í 3. bekk Víkurskóli í stærðfræðiskimun 2007 er aðeins 

lægri en í grunnskólum Reykjavíkur að meðaltali. 

 Hlutfall nemenda sem telst þurfa stuðning í stærðfræði er 7% eins og í grunnskólum 

Reykjavíkur að meðaltali. 

 Árangur nemenda í Víkurskóla á samræmdum prófum í 10. bekk í íslensku og 

stærðfræði  vorið 2008 er yfir landsmeðaltali og yfir meðaltali grunnskóla 

Reykjavíkur.  

 Nemendum fer eðlilega fram í námi í íslensku og stærðfræði milli 7. og 10. bekkjar og 

milli 4. og 7. bekkjar í íslensku en miklar breytingar verða á stöðu nemendahópsins til 

hins betra milli 4. og 7. bekkjar í stærðfræði samkvæmt framfarastuðlum í 

samræmdum prófum. 

 Víkurskóli er meðal þeirra skóla í Reykjavík sem sýna lakastan árangur 

nemenda í öllum þremur þáttum PISA 2006, náttúrufræði, stærðfræði og lesskilningi. 

 Gefin hafa verið út námsmarkmið í lestri og ritun í hefti sem fylgir nemendum alla 

skólagönguna. 

 Á svipaðan hátt hafa verið sett fram markmið í  list- og verkgreinum, íþróttum og 

upplýsinga- og tæknimennt.  

 Markmið greina eru einnig sett fram í bekkjarnámskrám fyrir skólaárið.  

 Á heimasíðu skólans eru bekkjarnámskrár birtar fyrir allar greinar og alla árganga 

 Lögð er áhersla á að nemendur beri ábyrgð á eigin námi, á miðstigi gera nemendur sér 

vikuáætlanir og allir nemendur eru hvattir til að skrá hjá sér markmið auk þeirrar 

áætlunar sem þeir fá frá kennara. 

 Bekkjarkennarar kenna flestar eða allar bóklegar greinar í 1.-7. bekk og bekkurinn á 

sína bekkjarstofu.  
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 Samkennsla árganga er í 2. og 3. bekk, 4. og 5. bekk og 6. og 7. bekk. Áhersla er á 

samvinnu og samhjálp nemenda. Kennslan fer fram í misstórum hópum allt eftir 

verkefnum hverju sinni. 

 Í rýnihópi foreldra kom fram gagnrýni á samkennsluna, hóparnir verða of stórir og 

mikill hávaði, ólíkur aldur með ólíkar þarfir saman. 

 Greinakennsla einkennir skipulagið í 8.-10. bekk, en bekkurinn á sína bekkjarstofu og 

kennarar fara á milli. Umsjónarkennari í unglingadeild kennir lífsleikni auk sinnar 

greinar. 

 List- og verkgreinar eru ýmist kenndar í lotum eða tvo tíma á viku hálfan veturinn. 

 Stundatöflur eru samfelldar og dagar jafnlangir upp í 7. bekk og einnig að mestu í 

unglingadeild. Eyður í töflu koma aðeins fyrir þar sem sundtímar eru utan við 

samfellda töflu. 

 Fjölbreytt samstarfsverkefni eru með skólum í hverfinu og við stofnanir. 

 

Nemendur og líðan 

 65% nemenda í 5.-7. bekk líður alltaf eða oftast vel í kennslustundum skv. könnun 

2007 sem er undir meðaltali í borginni (69%). 

 Undir yfirskriftinni velvild í stefnu skólans er lögð áhersla á elskulegt viðmót og að 

allir finni sig velkomna í skólanum. 

 Skólinn hefur verið þátttakandi í Olweusarverkefni frá árinu 2002, hluti af vinnu við 

áætlunina er að kanna reglulega líðan nemenda, niðurstöður hafa verið nýttar til að 

vinna að bættri líðan nemenda.   

 Nemendur í yngsta rýnihópnum tala um einelti og mikla stríðni og að þeim líði 

stundum vel og stundum illa í skólanum. Eldri nemendur telja ekki mikið um einelti 

og nefna dæmi um mál sem voru upprætt. 

 Nemendur tala almennt vel um umsjónarkennara sína, annars eru kennararnir „strangir 

en misgóðir“. 

 Í rýnihópi foreldra kemur fram nemendur kvarti undan hávaða í stóru stofunum og 

þurfi stundum að bíða lengi eftir aðstoð og athygli kennara. 

 Nemendaráð við skólann er skipað fjórum fulltrúum úr 6.-7. bekk og ellefu úr 8.-10. 

bekk. Eldra og yngra ráð funda með fulltrúum ÍTR um félagsstarfið. 

 Félagsmálakennari fundar með nemendaráði eldri barna einu sinni í mánuði og 

skólastjóri kemur  á fundi ráðsins þegar tilefni er til. 

 Umhverfisráð er starfandi í skólanum og er skipað fulltrúum úr öllum árgöngum, 

verkefni þess er að halda umhverfisstefnu skólans á lofti og virkja nemendur. 

 Skólinn hefur innleitt agakerfi sem byggir á jákvæðri hegðunarmótun og er kennt við 

PBS (Postitive Behavior Support).  

 Nemendur þekkja skólareglur, þær eru uppi við í skólastofum og víðar um skólann.  

Reglur eru ólíkar eftir svæðum í skólanum.  

 Kennarar bregðast við óæskilegri hegðun samkvæmt agaferli. 

 Í flestum kennslustundum sem heimsóttar voru mátti sjá styrka stjórn kennara og 

góðan eða þokkalegan vinnufrið en í sumum tilvikum óróa og los.  

 Skoða þarf hvað veldur því að einstaka bekkir skera sig úr með viðveru og hvort tengsl 

eru við árangur nemenda. 

 

Viðhorf foreldra og þátttaka í skólastarfi 

 Helstu niðurstöður foreldrakönnunar vorið 2008 eru þær að tæp 66% foreldranna 

segjast vera ánægð með skóla barnanna, þar af segjast tæp 23% vera mjög ánægð. 
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 Meðaltalsánægja foreldra er 3.7 (af 5) í Víkurskóla en 4.0 í borginni allri og 

Víkurskóli er því aðeins fyrir neðan meðaltal í þessari spurningu. 

 Rúm 53% foreldra segjast vera ánægð með stjórnunina, þar af  um 22% vera mjög 

ánægð. Meðaltalsánægja foreldra í Víkurskóla með stjórnunina er undir meðaltali í 

borginni. 

 Skólaráð fundar reglulega einu sinni í mánuði  

 Stjórn foreldrafélagsins er kynnt á heimasíðu skólans og þar er að finna fréttir úr starfi 

félagsins  

 Foreldrar eiga almennt góð samskipti við stjórnendur og kennara, viðmótið er almennt 

gott og einnig aðgengi.  

 Foreldrar telja sig almennt fá nægar upplýsingar um skólastarfið, upplýsingar um 

vikuna framundan eru sendar heim á föstudögum sem þeim finnst heldur seint ef það 

er eitthvað sem á að gerast á mánudegi.  

 Bæta þarf upplýsingamiðlun í Mentor. 

 

 

Verklag 
Fjölbreyttar leiðir í námi 

 Stefna Víkurskóla um nám og kennslu kemur fram í skólanámskrá og á heimasíðu 

skólans þar er m.a. lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti.  

 Skólastarfið var metið út frá matstæki um einstaklingsmiðað nám og er skólinn í 

flestum þáttum kominn vel áleiðis í átt til einstaklingsmiðaðs náms, heildarútkoma er 

4 stig á kvarðanum 1-5. 

 Spurning í vinnustaðagreiningu um hversu vel gengur að sinna einstaklingsbundnum 

þörfum nemenda fær svipað gildi í Víkurskóla og að meðaltali í skólum borgarinnar. 

 Vettvangsathuganir benda til þess að kennsluaðferðir og viðfangsefni nemenda séu 

almennt fjölbreytt og vel til þess fallin að vekja og viðhalda áhuga nemenda á náminu. 

 Í stefnu skólans er áhersla á að nemendur fái góða kennslu í list- og verkgreinum og er 

það mikill kostur og jákvætt fyrir nemendur að mati kennara Nemendur á yngsta og 

miðstigi setja sér markmið og gera eigin áætlanir um nám sitt. Á unglingastigi koma 

áætlanir frá kennara. 

 Í námskrám greina og árganga er fjallað um námsmat í hverri grein lögð er áhersla á 

símat. 

 Í skólanámskrá kemur fram að unnið er eftir hugmyndafræði um skóla án 

aðgreiningar. 

 Lögð er áhersla á að skilgreina vanda sem upp kemur og velja úrræði í samræmi við 

greiningar.  

 Yfirþroskaþjálfi heldur utan um skipulag sérkennslu ásamt skólastjóra og stoðteymi.  

 Sérkennsla fer ýmist fram inni í bekk eða í námsveri, en mest er unnið í litlum hópum 

með börnin eða með einstaklinga.  

 Ekki virðist alltaf ljóst hvernig á að bregðast við nemendum með náms- og 

hegðunarlegar sérþarfir og er eins og menn eigi erfitt með að átta sig á úrræðum sem 

eru í boði.  

 Lausnateymi  er starfandi við skólann sem kennarar geta leitað til að eigin frumkvæði. 
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Skólaþróun og mat 

 Í þróunaráætlun (umbótaáætlun) Víkurskóla fyrir skólaárin 2007-2009 er fjallað um 

tvö þróunarverkefni; samstarf leikskólans Hamra og Víkurskóla og vinnubrögð tengd 

markmiðum, áætlunum og námsmati. 

 Sjálfsmatsskýrsla fyrir Víkurskóla var síðast gerð árið 2006, í henni var greint frá 

innra mati og aðgerðaáætlun um framhald þeirrar vinnu.  

 Matsáætlun fyrir árin 2006-2010 liggur fyrir, þar er greint frá hvenær og með hvaða 

hætti skal meta helstu þætti skólastarfsins á árinu út frá matsspurningum.  

 Niðurstöður úr nokkrum matsþáttum liggja fyrir, s.s. úr könnun meðal foreldra á 

foreldradegi þar sem koma fram athugasemdir og ábendingar um skólastarf. 

 Í þróunaráætlun kemur fram hvernig skólinn hyggst bregðast við niðurstöðum matsins.  

 Í sjálfsmatsáætlun fyrir skólaárið 2008-2009 kemur fram að fyrirhugað er að stofna 

þróunarteymi sem í munu sitja þrír kennarar auk skólastjórnenda, kynna niðurstöður 

sjálfsmats reglulega og nota þær til styrk- og veikleikagreiningar og gerðar 

umbótaáætlunar. 

 

Virk upplýsingamiðlun 

 Heimasíða Víkurskóla hefur nýlega verið endurgerð. Síðan er nokkuð aðgengileg og 

fréttir uppfærðar reglulega.  

 Flestar upplýsingar eru á síðunni sem þar eiga að vera. Skólanámskrá og starfsáætlun 

er birt og einnig námskrár árganga og greina. 

 Í rýnihópi foreldra kom fram gagnrýni á heimsíðuna og fannst foreldrum að hún væri 

ekki aðgengileg fyrir foreldra. 

 Stefna skólans í námi og kennslu kemur skýrt fram í gögnum og á heimasíðu. 

 Fjallað er um nær alla þætti í skólanámskrá og starfsáætlun Víkurskóla sem samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla eiga að birtast í skólanámskrá skóla og þeim sem samkvæmt 

starfsáætlun Reykjavíkurborgar skal setja fram. Umfjöllun um eftirtalda þætti vantar: 

o hvort skólanámskráin var unnin í samráði við starfsfólk, foreldra og nemendur 

o móttökuáætlun fyrir innflytjendur 

o verklagsreglur um slysavarnir 

o lýsing á samstarfi við grenndarsamfélagið 

o tengsl við atvinnulífið  

o upplýsingar um alþjóðlegt samstarf 

 Gefnar eru út námskrár og kennsluáætlanir fyrir hvern árgang og hverja námsgrein 

 

Öruggt, heilnæmt og vistvænt skólaumhverfi 

 Umhverfisstefna hefur verið unnin í Víkurskóla og áætlun um vistvænt skólaumhverfi. 

Víkurskóli er Grænfánaskóli og hefur hlotið Grænfána Landverndar fyrir 

umhverfisstefnu sína.  

 Starfandi er við skólann umhverfisráð skipað fulltrúum úr öllum árgöngum, verkefni 

þess er að halda umhverfisstefnu skólans á lofti og virkja nemendur. 

 Ánægja foreldra með almennt ástand húsnæðis, leikaðstöðu á skólalóð, og gæslu á 

skólalóð er meiri nú en áður.  

 Í rýnihópi foreldra kemur fram að aðstaða úti sé ekki góð fyrir yngstu nemendur, 

einnig óánægja með mötuneyti. 

 Nemendum í rýnihópi finnst vanta aðstöðu í frímínútum og finnst stólar óþægilegir. 

 Áhættumat frá 2007 liggur fyrir. Flestir þættir voru metnir í lagi en fram kemur að 

athuga þarf hávaðamörk í matsal og kaffistofu starfsmanna 

 Rýmingaráætlun liggur fyrir og brunaæfingar fara fram tvisvar á ári. 
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Mannauður 
Starfsmenn og líðan 

 Starfsánægja í skólanum mælist lægri en almennt í skólum í borginni (3.52 í 

Víkurskóla miðað við 3.96 í  skólum borgarinnar; viðhorfakönnun 2008). 

 Spurning um góðan starfsanda er undir meðaltali í skólum borgarinnar (3.64 í 

Víkurskóla miðað við 4.10 í  skólum borgarinnar; vinnustaðagreining 2007). 

 Í vinnustaðagreiningunni 2007 mældust tíu mestu frávik Víkurskóla frá grunnskólum í 

heild öll jákvæðari en almennt í grunnskólum borgarinnar. 

 Teymisvinna kennara er hluti af stefnu skólans, þar er unnin áætlun fyrir nám og 

kennslu og haft samráð um vinnusvæði og hópa. 

 Í rýnihópum og viðtölum kom fram að starfsfólkið væri almennt ánægt í starfi sínu í 

Víkurskóla, það væri „léttur og góður mórall“, samstarf væri gott, fólk á vinnustaðnum 

hjálpaðist að og vel var talað um annað starfsfólk skólans.  

 Upplýsingaflæði má bæta og kynningu fyrir nýja starfsmenn. 

 Í vinnustaðagreiningu 2007 fær spurningin „Þegar á heildina er litið, hversu góð eða 

slæm eru samskipti þín við foreldra?“ gildið 4,23  sem er nálægt meðaltalsgildi 

grunnskóla (4,32). 

 Í viðhorfakönnun 2008 er hærra hlutfall  starfsmanna Víkurskóla sem telur sig verða 

fyrir áreitni/einelti frá nemendum og foreldrum en almennt á MSR (42,9% svarenda í 

Víkurskóla telja sig hafa orðið fyrir áreitni miðað við meðaltalshlutfallið 30,5%).  

 Hlutfall þeirra sem telja sig hafa orðið fyrir einelti frá nemendum/foreldrum á síðustu 

12 mánuðum er hærra í Víkurskóla (7,1) en meðaltalshlutfall MSR (3,9%).  

 Starfsfólk  í rýnihópum lýsti almennt góðu samstarfi við foreldra. 

 Einhverjir foreldrar hafa verið óánægðir með stefnu skólans varðandi samkennslu. Það 

kom fram hjá kennurum að stöðugt þyrfti að vera rökstyðja þetta kennslufyrirkomulag. 

 Skoða þarf hvort fjarvera starfsmanna tengist álagi í starfi. 

 Í símenntunaráætlun fyrir Víkurskóla skólaárið 2008-2009 er námskeiðum og 

fræðslufundum raðað niður og dreift á skólaárið.  

 Viðhorf til starfsþróunar, þjálfunar og fræðslu mældust með töluvert hærra  gildi í 

Víkurskóla en í grunnskólum almennt (vinnustaðagreining 2007). 

 Í viðhorfakönnuninni vorið 2008 fær skólinn gildið 4,18 við fullyrðingunni „Ég hef 

fengið tækifæri til starfsþróunar og símenntunar á síðustu 12 mánuðum“ (4,02 var 

heildarmeðaltalsgildið fyrir MSR).  

 Samkvæmt könnun hafa 78,6 % starfsmanna farið í starfsþróunarsamtal á síðustu 12-

15 mánuðum. Í rýnihópi  voru þau sögð hafa nýst vel og skilað árangri. 

 Í viðhorfakönnuninni 2008 var Víkurskóli aðeins yfir meðaltali vinnustaða innan MSR 

þegar greind voru viðhorf til jafnréttis og jafnræðis á vinnustaðnum. 

 Athuga þarf hvort hægt er að bæta aðbúnað á vinnustaðnum þar sem er ábótavant.  

 

Stjórnun og skipulag 

 Í foreldrakönnun vorið 2008 segjast um 53% foreldra vera ánægð með stjórnunina í 

Víkurskóla.  Meðaltalsánægjan er 3.5 en 4.0 að meðaltali í borginni. 

 Flestar fullyrðingar í viðhorfakönnun starfsmanna er mæla viðhorf til stjórnunar fá 

aðeins lægra gildi í Víkurskóla en að meðaltali í grunnskólum borgarinnar. 

 Í rýnihópum lýsti starfsfólk almennt góðum samskiptum við stjórnendur, þær væru 

sýnilegar og kæmu vel fram.  

 Stefna og áherslur Víkurskóla koma fram í skólanámskrá og á heimasíðu skólans.  
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 Almennt virðast starfsmenn meta það sem svo að skólinn hafi sett sér skýr markmið 

fyrir skólaárið, skv. vinnustaðagreiningu árið 2007 og þeir telja sig þekkja markmið og 

stefnu vinnustaðarins, skv. viðhorfakönnun 2008. 

 

Fjármál 
 Gæta þarf að góðri og hagkvæmri nýtingu og stýringu fjármála og er það gert í 

Víkurskóla. 
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